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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
تِي َأنَْعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا } َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

يَّتِي إِِّنِّ ُتْبُت إَِليَْك َوإِِّنِّ ِمَن اْْلُْسلِِميَ  َتْرَضاهُ   . [15] األحقاف: {(51)َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ

 طكر و تقدير

أتقػػػخبـ صػػػالر الشػػػكر للن نػػػخبس لو ػػػف لو ػػػف مقلػػػخب رصػػػي   لػػػ  إدارة  نو ػػػة م ػػػر 
ككػػرلأ أتقػػخبـ   ابإلطاليػػا إل طاصنػػا اػػرص العر ػػة بحػػخب ات  ػػبإلانا كتحػػاذ  إل ػػخباد م ػػل اػػرا الكتػػ

صالر الشكر لكال من الػخبكتور منػخب  بػخب العتػاح اذ ػتاذ بكليػة زرا ػة اوكركنػة كا تشػارل  ػنا ة 
مبجنو ة م ر الطاليا  او نخبس ايكل منخب خليل مخبلر ال يانة ك  كتور محخبل شحالفاوكركنة كالخب 

نن  مكركنػػة  نو ػػة م ػػر مب ػػكركنػػة كاو نػػخبس ال را ػػع  ػػادؿ  لػػي  من ػػور مػػخبلر اإلنتػػاج اومب ػػن  
كأخ اصي اجلودة او نخبس ك الكينياصع حاـز السيخب ف نع ا تشارم اجلودة   الطاليا بخبمياط اجلخبلخبة

إل ػػاب منػػخب  نػػر كنػػا أتقػػخبـ صػػالر الشػػكر لكػػل مػػن  ػػاال محنػػا   إ ػػخباد اػػرا الكتػػاب ال را ػػي 
الحاويػة    ػاؿ  ػنا ة اوكركنػة  أتقخبـ بالشػكر اجل لػل للشػركات  كأخّبا  لي تحاكهنل ال ادؽ البناء 

ك الػػػػٍب قػػػػخبمع لنػػػػا اوحلومػػػػات العنيػػػػة ك اوذططػػػػات الالزمػػػػة إل ػػػػخباد اػػػػرا الكتػػػػاب كخنػػػػر بالشػػػػكر 
 الشركات التالية :

 SASIB BRAIBANTI S.P.Aشركة  -1
 ST BRAIBANTI S.P.Aشركة  -2
 ANSELMO S.P.Aشركة  -3

 S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIشركة   -4
 BUHLERشركة  -5
 RICCIARELLI S.P.Aشركة  -6

كأخّبا أتقخبـ بالشكر لكل من قخبـ لنا لخب اوحاكنة   إ خباد ارا الكتاب كج ل ات اجلني  
  لي حسن  نيح ل 

 المؤلف
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 مقدمة عن صناعة المكرونة

اؾ أ طورة قخبشنة تركر أف بنع  ينية كانع   قخبمي ال ماف تحخب الحجْب الالـز إلنتاج اخلب  فيننا ان
اػػػع كػػػرلأ إذ مػػػر  لي ػػػا عػػػار إلطػػػاذ لػػػخب ي ا ػػػباكٌب  فعخػػػر لغاز ػػػا فانشػػػغلع  ػػػن الحجػػػْب ك نػػػر 
الحجػػػْب كانسػػػاب الحجػػػْب جػػػخبراف ك ػػػاء الحجػػػن إذ اذرض اذمػػػر الػػػرم دفػػػ  البإلػػػار جلنػػػ  الحجػػػْب 
اونسػػػاب مػػػن ك ػػػاء الحجػػػن ليذعػػػي ماتسػػػبن فيػػػا كمبوبتػػػا ال ػػػينية إ  أف الشػػػن  السػػػا حة جععػػػع 

 خيوط الحجْب اونساب من الو اء .
ك نػػخب  ػػودة البإلػػار إذ السػػعينة قػػاـ بغلػػع خيػػوط الحجػػْب   اوػػاء ك نػػخبما تركقػػا كجػػخب أف  حنػػة  

أخػػرل  نػػخب  ودتػػا إذ إلطاليػػا كمػػن   مستسػػا ا اذمػػر الػػرم دفػػ  البإلػػار إذ تكػػرار اػػرص ا اكلػػة مػػرة 
نشعت  نا ة اوكركنة  . كزنكػي أف أكؿ مػن نقػل  ػنا ة النػودل  إذ أوانيػا كػاف أحػخب الرحالػة اذوػاف 

كمازالػع النػودل  حػٌب كقتنػا اػرا مػن اذكػالت الشػحبية   nudelsخػالؿ زلارتػا إذ ي ػيا كاااػا نػودل  
اخلام   شر اوػيالدم ك ػا خب  لػي انتشػار اػرص ال ػنا ة منػر  كا ببة ، كنقلع إذ إلطاليا منر القرف

ذلػػأ الوقػػع كحػػٌب كقتنػػا اػػرا بصلطاليػػا كخ و ػػا نػػابوذ كفّبكنػػا تػػركؼ اجلػػو اوشػػن  كانتشػػار مػػ ارع 
 القنح ال لن ) السينولينا ( . 

كىف بنيػػورؾ  1848أمػػا انتشػػار اػػرص ال ػػنا ة بالو لػػات اوتإلػػخبة اذمرلكيػػة فلػػل لبػػخبأ إ  خػػالؿ  ػػاـ 
ألف  ن من اوكركنة كل  نة  27ـ تنتج  1959م ن   اـ  26م ر ازداد  خبد م ان  اوكركنة من 

كجػػل كبحػػخب نالنػػوف  ػػاـ أم ىف  ػػاـ   1.099ككػػاف ن ػػين العػػرد مػػن اوكركنػػة   الحػػاـ ينػػراؾ مسػػاكلا 
   8.4ألف  ن  نولا كقع  ن ين العػرد اذ  420م نحا تنتج حواذ  152ك ل  خبد او ان   1989

 كجل   الحاـ . 

 نا ة اوكركنة ببسا ة تتلذر    جن  السينولينا أك الخبقيق مػ  اوػاء   تشػكيل ا   فعيع ػا   
تربلػػخباا ك  لن ػػا ك تحب ت ػػا إف لػػـ  اذمػػر ،  فالسػػينولينا تسػػتذرج  مػػن اذقنػػاح ال ػػلبة ) الػػخبلوـر ( ك 

 ناح الطرلة. الخبقيق لستذرج من اذق
فعع البخبالة كانع اوكركنة  ت ن  باذلخبم   فعف بالشػن  أك   اذفػراف الرلعيػة ك زالػع ت ػن  
هبرص الطرلقة حٌب اآلف   رلف م ػر ككػرا   رلػف إلطاليػا لػخبكلا ، كمازلػع توجػخب بحػ  اوطػا ل ذك 

 الطاب  اخلاص   إلطاليا حيث تقخبـ اوكركنة اونتجة لخبكلا .
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ت  ػػػنا ة اوكركنػػػة بحػػػخب ذلػػػأ بتشػػػكيل ا بػػػبح  اذج ػػػ ة الػػػٍب تحنػػػل لػػػخبكلا كلطلػػػق  لي ػػػا   تطػػػور 
 الخبكالين حيث كانع فعف   الشن  أك اذفراف الرلعية .

بحػػخب ذلػػأ تطػػورت  ػػنا ة اوكركنػػة با ػػتذخباـ اواكينػػات فبػػخبأت باويكنػػة البخباصيػػة بالطرلقػػة اوتقطحػػة 
  تنقػػل  لػػي  ػػوا   batch processاـ الػػخبفحات حيػث كانػػع اوكركنػػة تشػػكل مبكػاب  تحنػػل بنظػػ

لتجعيع ػػػا  لػػػي حػػػرارة الشػػػن   ،   تطػػػور التجعيػػػف إذ كبػػػاصن شنػػػر  لي ػػػا اػػػواء  ػػػاخن حػػػٌب فػػػف 
لحرض اوسقط اذفقع خلط إنتاج دفحع  1-1كتسني ارص الكباصن باجملععات ا  تاتيكية ، كالشكل 

 La Parmigiana من إنتاج شركة 150:300kg/hour اقتا اإلنتاجية 
 -حيث أن :

 1 تغرلة أرضية باوواد اخلاـ
 2 اوكب 
 3 الشيكر

 4 اجملععات ا  تاتيكية
 5  اقية

 6 ماكينة التحب ة

 

 مكتن

خمازف 
 أرضية

1-1الشكل   
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كبحػػخب ذلػػأ ت ػػرت  رلقػػة التجعيػػف بالركتانػػع كاػػو ج ػػاز برميلػػع لسػػتقبل اوكركنػػة بحػػخب تشػػكيل ا 
كراف كقػػػخب تكػػػوف  لػػػي  ػػػخبة مراحػػػل أم مػػػن حيػػػث لػػػخبف  بػػػا تيػػػار مػػػن ا ػػػواء السػػػاخن كلسػػػتنر   الػػػخب

 ركتانع إذ يخر إذ أف تتل  نلية التجعيف . 
كىف يخػػر اوطػػاؼ ت ػػرت م ػػان  اوكركنػػة ا خبل ػػة كالػػٍب  ػػنتناك ا بالتع ػػيل   اػػرا الكتػػاب كالػػٍب 

حيػػث تػػتل خطػػوات الت ػػني  يليػػا    يػػ  اوراحػػل  Continuous Processتحنػػل بالطرلقػػة اوسػػتنرة 
 ة مستنرة من أكؿ ا تقباؿ الخبقيق ك و  إذ مرحلة التحب ة .كبطرلق

 لحرض أال أنواع اوكركنة الق ّبة  اونتشرة   اذ واؽ الحربية .  2-1كالشكل 

 -كفينا للع أال الشركات الحاوية    نا ة اوكركنة :
 . شركة بوالر السولسرلة 
 . شركة اس تي برلبانٌب اإللطالية 
 طالية شركة أنسلنو اإلل 
 . شركة فافا اإللطالية 
 . شركة بافاف اإللطالية 
 . شركة با انو العرنسية 
 . شركة دشناكبو اذمرلكية 

2-1الشكل   
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 -كاناؾ  خبة شركات  اوية متذ  ة    نا ة فوـر تشكيل اوكركنة كمستل ماهتا نركر من ا ماللي:
 S.P.A Niccolai Trafile Ricciarelliشركة  -7
 شركة شركة مونتوىن اإللطالية . 
 . شركة  نخبكتشي اإللطالية 
 . شركة كاميللو كابتيانيو اإللطالية 

 -كتتواجخب خطوط إنتاج اوكركنة   نالنة  ور :
  خطوط اوكركنة الق ّبةShort pasta lines 

  خطوط اوكركنة الطوللةLong pasta lines  

   خطوط اوكركنة اخلا ةNodles lines 

  ان  ا خبل ة للنكركنة إذ اذقساـ التالية: كب عة  امة تنقسل خطوط اإلنتاج باو
 قسل ا تقباؿ كف ي  الخبقيق أك السينولينا .(1
 اوكب  مبشتنالتا .(2
   اخلطوط الطوللة . spreader)   اخلطوط الق ّبة ( أك الناشرshakerاجملعف ا ات ازم  (3
  predryerاجملعف اذكذ أك ا بتخباصع (4

  dryerاجملعف الن اصع (5
كلسػػتذخبـ   اخلطػػوط الطوللػػة لػػبح  الشػػركات الحاويػػة م ػػل شػػركة اس تػػي    humidifierاور ػػن (6

 برلبانٌب .

 .  coolerاوربد (7
  اخلطػػوط   stacker  اخلطػػوط الق ػػّبة أك اوذػازف الليليػػة   Storage silos ػوام  التذػػ لن (8

 الطوللة . 
  packingقسل التحب ة (9

 -ذقساـ اوسا خبة   م ان  اوكركنة :كفينا للع بياف با
الػػالـز لتوليػػخب ا ػػواء اواػػغوط   compressorsكحػػخبات توليػػخب ا ػػواء اواػػغوط )الكنربلسػػورات ( (1

 اوستذخبـ   التإلكل   فتح ك لق البوابات .

 الالزمة لتجعيف اوكركنة  boilers اللات اواء الساخن) كالبذار أحيانا( (2
 اء الالـز لحنلية تربلخب اوكركنة .لتربلخب او chillerالشيلر (3
 الالزمة وحاجلة اواء اوستذخبـ    للشيلر كالغاللة   Water treatmentكحخبة محاجلة اواء   (4
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 لن ع ا واء اووجود بالحجْب قبل تشكيلا   Vacuum pumpsقسل العاكيـو  (5
اء مػػن  نليػػة ر  نػػخب ا نت ػػلغسػػيل العػػوـر كالعالتػػ  Washing die room رفػػة  سػػيل العػػوـر  (6

 .اإلنتاج
لتوليػػخب التيػػار الك ػػرم الػػالـز للتشػػغيل  نػػخب انقطػػاع   Diesel generator setمولػػخبات الػػخبل ؿ  (7

 م خبر التيار الك رم الرصيسع .
كلسػتذخبـ   أخػر التإلاليػل الالزمػة للنػواد اخلػاـ   Quality control labمحنل اختبارات اجلودة  (8

 كاوكركنة بحخب ت نيح ا . 
 اغتكباه ٔجتّٗع ٔختعَٖ الػٗىٕلٍٗا أٔ السقٗل قػي 1-2-1

حيث لتل ا تقباؿ الخبقيق  واء بصلقاصا    ْب ا  تقباؿ أك من خالؿ خطوط ضخ الخبقيق ا واصية 
كزنتػػول  Blowersكالػػٍب تسػػتقبل الػػخبقيق أمػػا مػػن مطإلػػن  ػػاكر أك مػػن  ػػيارت مػػ كدة ببلػػورات للػػخبقيق 

 -ارا القسل  لي ماللي :
 ن  مركر اذجساـ الغرلبة .ا ازات شبكية و (1
 مغنا يسياف لن ع أم أج اء محخبنية من الخبقيق . (2
  رابيل دكارة أك مسطإلة   تبحاد اوواد الغرلبة . (3
كاػػي تقػػـو بتإلرلػػأ الػػخبقيق حركػػة  ػػاردة مرك لػػة  Detacher أج ػػ ة قتػػل ا شػػرات كبياػػ ا (4

 كمن   لت تأ كال من  ا شرات كبيا ا .
 ـ .مي اف لوزف الخبقيق اوستذخب (5
 رشػػة كمطإلنػػة مػػن النػػوع ذك السػػلنخبرات  جلػػرش ك إلػػن اوكركنػػة التالعػػة إل ػػادة ا ػػتذخباـ  (6

 إلين ػػػا   ت ػػػني  اوكركنػػػة مػػػرة أخػػػرل خ و ػػػا مػػػ  اذنػػػواع الق ػػػّبة من ػػػا ذات اذحجػػػاـ ال ػػػغّبة 
مػػن  %25 :2حيػػث شنكػػن إدخػػاؿ  نسػبة تػػَباكح مػػابْب  mm 5كصا ػة اللسػػاف كالَب ػػة كاوق و ػة 

 اوكركنة التالعة م   نا ر  اوكركنة   الت ني  .ناتج  إلن 
  رابيل  مسطإلة لع ل ناتج الطإلن اخلشن إل ادة  إلن ا . (7
 ػػوام    ػػتقباؿ جػػرش اوكركنػػة التالعػػة كأخػػرل   ػػتقباؿ  إلػػْب اوكركنػػة التالعػػة ك ػػوام   (8

   تقباؿ ك  لن الخبقيق .
تقباؿ الػخبقيق رأ ػية كمتتابحػة أك أج  ة نقل  ػواء باجلاذبيػة اذرضػية بحنػل  نا ػر قسػل ا ػ  (9

 . Blowersبالربارمي كالسواقع أك با تذخباـ خطوط ا واء للنقل بوا طة البلورات 
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  pressاملهبؼ  1-2-2

 -ويتكون المكبس من :      
كاػرص الوحػخبة مسػ ولة  ػن ضػبط   DOSERكحػخبة اإلمػخباد اوحػالر بالػخبقيق كاوػاء كاإلضػافات  (1

 ت ال لبة كالساصلة إف كجخبت .نسن كل من الخبقيق كاإلضافا
كاػػرا الوحػػخبة مسػػنكلة  ػػن  جػػن الػػخبقيق كاوػػاء مػػ  اإلضػػافات   MIXERاوحجػػن أك اخلػػالط  (2

اذخرل حٌب ل بح الحجْب متجان  كل ن  مػن ا  تانلسػتيل كلكػوف مػ كد بحػامود أك اننػاف  لي نػا 
ي الحجػاف متابحػة بخبا ت من  ػلن الكػرـك أك الػرم   ل ػخبأ كمغطػي بغطػاء شػعا  حػٌب لسػ ل  لػ

 شكل الحجْب داخل اوحجن .
   رفة العاكيـو أك خالط العاكيـو كفية لتل ن ع ا واء اووجود ىف الحجْب قبل دخولا إذ الربشنة  (3
برشنة الب ق كاي م نو ة من  لن الكرـك أك الرم   ل خبأ  حيث لتل ب ػق الحجػْب كدفحػا  (4

ي درجػػػة حػػػرارة الربشنػػػة  نػػػخب درجػػػة حػػػرارة محينػػػة تبحػػػا إذ فػػػوـر تشػػػكيل الحجػػػْب ك ػػػادة لػػػتل ا افظػػػة  لػػػ
لتو ػػيات او ػػنحْب كذلػػأ با  ػػتحانة بع ػػطوانة هبػػا قن ػػاف تربلػػخب حػػوؿ الربشنػػة كرأس بػػا قنػػير تربلػػخب 
حػػوؿ مكػػاف دفػػ  الحجػػْب إذ فورمػػة التشػػكيل  ك ػػادة تكػػوف اوكػػاب  إمػػا مػػ كدة بربشنػػة كاحػػخبة كرأس 

 نتاج نو ْب من اوكركنة الق ّبة ىف يف كاحخب .كاحخبة كإما م كدة بربشنتْب رأ ْب إل
فػػػػوـر تشػػػػكيل الحجػػػػْب كتكػػػػوف العػػػػوـر اوسػػػػتذخبمة إلنتػػػػاج اوكركنػػػػة الق ػػػػّبة داصرلػػػػة الشػػػػكل  (5

كأقطاراػا  تلػػف تبحػا للقػػخبرة اإلنتاجيػة للنكػػب  كالشػػركة او ػنحة كتػػَباكح أقطػار العػػوـر اوسػػتذخبمة   
ىف تشػكيل اوكركنػة الطوللػة فتكػوف مسػتطيلة الشػكل   ل، أمػا العػوـر اوسػتذخبمة 25:52م ر مابْب 

مَب .كت ن  العوـر  ادة من النإلاس كتكوف  2كسنتلف أ وا ا تبحا لحرض اجملععات كت ل أ وا ا إذ 
مػػػ كدة ب قػػػوب وػػػركر الحجػػػْب هبػػػا كىف أ ػػػعل اػػػرص ال قػػػوب لوجػػػخب  نا ػػػر التشػػػكيل) بلػػػوؼ التشػػػكيل 

)INSERTS    بعتإلات  لي شكل اوكركنة م نو ة مػن التيعلػوف كتغطػي كتكوف حنا ية م كدة  ادة
العوـر  ادة بطبقة من النيكل كرـك ل لػادة  ػالبة  ػطح العورمػة اوالمػ  لسػكينة القطػ  خ و ػا   

 فوـر اوكركنة الق ّبة .
موز ات كتوض  بْب رأس الربشنة كفورمة التشكيل إل ادة توزل  الحجْب  لي العورمػة بالطرلقػة  (6

 تساكل أ واؿ اوكركنة اخلارجة من فورمة التشكيل .الٌب تانن 
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مرشػػإلات  ػػلكية كتوضػػ  بػػْب فػػوـر التشػػكيل كاووز ػػات كتحنػػل  لػػي منػػ  ك ػػوؿ اذجسػػاـ  (7
الغرلبة كالرماؿ كا جارة ال غّبة ككتل الحجْب الغّب مكتنلة الحجن إذ فورمة التشػكيل كمػن   ىنػي 

 فوـر التشكيل من التلف .
    PASTA CUTنة كحخبة تقطي  اوكرك  (8

   SHAKERاجملفف االِتعاظٙ 1-2-3

أما اجملعف ا ات ازم فيستذخبـ   خطوط إنتاج اوكركنة الق ّبة كلستذخبـ   تقباؿ اوكركنػة بحػخب 
ن ك ا من فوـر التشكيل كتتإلرؾ اوكركنة فيا  لي أ طح اات ازلة  كلقـو ارا اجملعف بتشني  اوكركنة 

درجة م ولة  لنا بػعف  99عحة من تيار اواصع  اخن ت ل درجة حرارة إذ كذلأ بتحرلا ا  رارة مرت
 درجات ا رارة الحالية ارص قخب تحنل  لي قتل بي  ا شرات كىسْب  عات   ع اوكركنة .

  SPREADER الٍاشط1-2-4

ة  كلستذخبـ الناشر   خطوط اوكركنة الطوللة بخب  من اجملعف ا ات ازم حيث لتل ا تقباؿ اوكركن
)كاػرص الشػنا ات لػتل ا ػتقبا ا مػن ج ػاز إ ػادة   STICKSالنازلة من فورمة التشكيل  لي مشا ػات 

حيػث لػتل تقطيح ػا   STRIPPER MACHINEالشػنا ات اخلارجػة مػن ماكينػة تقطيػ  اوكركنػة اجلافػة 
لكامات من أ لي كتسولة اذ راؼ من أ عل كتتل ارص الحنلية بطرلقة ت امنية با تذخباـ  نو ة من ا

   التإلكل  .
  PREDRYERاجملفف االبتساٟ٘ 1-2-5

كاػػو  بػػارة  ػػن حيػػ  فعيػػف محػػ كؿ حرارلػػا مبػػادة البػػوذ كرل ػػاف الحػػازؿ  حرارلػػا كمغطػػي مػػن الػػخباخل 
كاخلارج بلخباصن  نا ية أك  لن  ّب قابل لل خبأ كزنتول اجملعف ا بتخباصع  ادة  لي  خبة مسػتولات 

TIERS   ن مسػػتول آلخػػر حػػٌب  ػػرج مػػن اجملعػػف ا بتػػخباصع كتػػتل  نليػػة حيػػث تنتقػػل اوكركنػػة مػػ
 التجعيف كذلأ بعربحة أنظنة اع :

 تقـو بصدارة ا واء داخل اجملعف ا بتخباصع.   AXIALمراكح مورلة  (1
 شنر في ا اواء الساخن القادـ من الغاللات . RADIATORSمباد ت حرارلة ) بطارلات (  (2
ذينا بػػصمرارص  لػػي بطارلػػات تسػػذْب إذ داخػػل  اجملععػػػات مػػراكح دفػػ  ا ػػواء اجلػػول بحػػخب تسػػػ (3

 كذلأ من أجل التإلكل   الر وبة النسبية للنناخ الخباخلع للنجععات .
مراكح  ػإلن ا ػواء مػن داخػل اجملععػات  كإخراجػا لل ػواء اجلػول اخلػارجع  كذلػأ مػن أجػل  (4

 التإلكل   الر وبة النسبية للنناخ الخباخلع للنجععات .
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، كتػػػ كد اجملععػػػات ا بتخباصيػػػة  %18كركنػػػة مػػػن اجملععػػػات ا بتخباصيػػػة مبإلتػػػول ر ػػػو  ك ػػػادة  ػػػرج او
 بعبواب  نخب اوذارج ذخر  ينات ككرلأ ت كد ب جاجات بياف وراقبة اوكركنة اخلارجة من ا .

  FINAL DRYERSاجملفف الٍّاٟ٘ 1-2-6

خ الخباخلع كلتل نقل اونتج من   سنتلف اجملعف الن اصع  ن اجملعف ا بتخباصع  ول   تركؼ اونا 
اجملعػػف ا بتػػخباصع إذ اجملعػػف الن ػػاصع  ػػرب  ػػواقع بقػػوادل  أفقيػػة )   حالػػة اخلطػػوط الق ػػّبة ( ك ػػرب  

 كتالن  ا خبة )   حالة اخلطوط الطوللة ( .
ك ادة لتل اختبار ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اوستول اذكؿ   اجملعف الن ػاصع للذطػوط 

كىف بحػػػ  اخلطػػػوط لاػػػاؼ كحػػػخبة ضػػػخ صػػػار مػػػاء داخػػػل حيػػػ  اجملعػػػف  %14طوللػػػة  كتكػػػوف  ػػػادة ال
 الن اصع  لابط الر وبة النسبية وناخ التجعيف  نخب اوستول اوطلوب .  

كتػػ كد اػػرص اجملععػػات بحػػخبة أبػػواب ذخػػر الحينػػات ك زجاجػػات بيػػاف وراقبػػة اوكركنػػة اوػػارة في ػػا  نػػخب  
 اوستولات اوذتلعة . 

    COOLERاملربز  1-2-7

  اخلطوط الق ّبة تستذخبـ اجملععات ا ات ازلة حيث مترر اوكركنة  لي أ طح اات ازلة داخل حي  
محػ كؿ حرارلػا  كلػخبف   لي ػػا ا ػواء البػارد القػػادـ مػن مػراكح  ػػرب مبػاد ت حرارلػة شنػػرر هبػا اوػاء البػػارد ،  

 حيػػ  تربلػػخب محػػ كؿ حرارلػػا مػػ  إمػػرار اػػواء بػػارد  لػػي أمػػا   اخلطػػوط الطوللػػة فيػػتل إمػػرار الشػػنا ات  
 اوكركنة كالقادـ من مراكح  رب مباد ت حرارلة شنرر هبا اواء البارد  .

كىف بحػػػ  اخلطػػػوط لاػػػاؼ كحػػػخبة ضػػػخ صػػػار مػػػاء داخػػػل حيػػػ  اوػػػربد لاػػػبط الر وبػػػة النسػػػبية  نػػػخب  
ات الحاويػػة م ػػل شػػركة اس تػػي اوسػػتول اوطلػػوب . كأحيانػػا تاػػاؼ ىف اخلطػػوط الطوللػػة لػػبح  الشػػرك

برلبانٌب كحخبة اور ن حيث لتل ترذلر اوكركنة مباء محاجل من كحخبة اوحاجلة لابط ر وبة حي  اور ن 
  نخب الر وبة النسبية اوقررة . 

  NIGHT STORESٔاملداظُ المٗمٗٛ   SILOSالصٕاوع 1-2-8

كركنػػة  لػػي اػػرص ال ػػوام  با ػػتذخباـ لػػتل  ػػ لن اوكركنػػة الق ػػّبة    ػػوام  رأ ػػية حيػػث ت ػػن او
 اقية بقػوادل  أفقيػة   حػْب لػتل تعرلػ  اػرص ال ػوام  مبجنو ػة منلعػة ببوابػات  نػخب أ ػعل ال ػومحة 
 ك ّب نقل ك رباؿ لع ل النا ل   لساقية بقوادل  أفقية لنقل اوكركنة إذ ماكينات تحب ة اوكركنة. 
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 شعرة قط  الكيحاف 

 شعرة القط  او لة 

 شر قط  ال كاصخب 

M 
مرؾ إدارة 
 الشعرات 

3-1الشكل   

ىتول  لي  خبة مستولات متاما م ل اجملععات ك ادة لػتل  أما اوكركنة الطوللة فيتل   لن ا   خمازف
ا افظة  لي الطق  الخباخلع  رص اوذازف كذلأ بت كلخباا بوحخبة لاخ البذار لابط الر وبة النسبية 

 الخباخلية ) كنا او ا اؿ   خطوط بوالر ( . 
 stripper machineاملٍشاض 1-2-9

قطيػ  اوكركنػة كتستذخبـ ارص اآللة   اخلطوط الطوللة لت
اووضػػو ة  لػػي الشػػنا ة  نػػخب خركج ػػا مػػن اوذػػازف الليليػػة 
ا تحخبادا لتحب ت ا ، ك ادة لتل إمرار الشػنا ات القادمػة 
إذ اونشػػػار   مسػػػار إجبػػػارم لسػػػنح بصمالػػػة الشػػػنا ة 

ك ػػػقوط اوكركنػػػة مػػػن  لي ػػػا  لػػػي  ػػػّب متإلػػػرؾ   تحػػػرل  
فتقػػػـو  اوكركنػػػة لػػػ الث شػػػعرات داصرلػػػة تػػػخبكر بسػػػر ة  اليػػػة

الشعرة اورك لة بتقسيل اوكركنة إذ ن عْب متسػاكلْب كتقػـو 
أحػػػػخب الشػػػػعرات اجلانبيػػػػة بقطػػػػ  الكيحػػػػاف كاذخػػػػرل  بقطػػػػ  

 ل أك  25ال كاصخب للإل وؿ   الن الة  لي مكركنة أ وا ا 
 ػػػل،  لنػػػا بػػػعف  ػػػواؿ أ ػػػواد اوكركنػػػة  لػػػي الشػػػنا ة  26

اػػػرص لوضػػػح  3-1 ػػػل ، كالشػػػكل  60-58لكػػػوف   الحػػػادة 
 الحنلية . 

 
ٔحسٚ إعازٚ الشىاعات 1-2-11

   STICK RETURNالفاضغٛ لمٍاشط 

ككنا او كاضح من مسني ارص الوحخبة أهنا تقـو بص ادة الشنا ات العار ة كاخلارجة من اونشار إذ 
 الناشر إل ادة نشر اوكركنة  لي ا كذلأ   اخلطوط الطوللة .

  packingقػي التعب٠ٛ  1-2-11

  packing machinesينات التعبئة أوال ماك
 –ك ػػادة تػػ كد ماكينػػات التحب ػػة صاللػػا كزف  إلكَبكنيػػة كنظػػاـ  ػػاـ  ك ػػاصط التغليػػف ) بػػوذ ال يلػػْب 

بػػوذ بػػركبلْب أك  ػػوليعاف أك ازدكاج مػػن ل ( كتقػػـو ماكينػػة التحب ػػة بتشػػكيل الكػػي  مػػن أ لػػي كأ ػػعل 
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 لػػي الكػي     نو ػة لطػرد اذكزاف ال اصػػخبة أك ك امػا كتسػتذخبـ خليػة ضػػوصية لاػبط مكػاف الطبا ػة 
 الناق ة ككحخبة لطرد الحبوات الٍب هبا رالش أك محادف    ّب للنقل إذ كحخبة التحب ة ىف الكرتوف .

  case bakerثانيا وحدات التعبئة  فى الكرتون 
أك  لػن  ػغّبة  كارص الوحخبات إما أف تكوف لخبكلة أم لتل تحب ة  بوات اوكركنة اوحب ة ىف أكيػاس

 20جػػراـ داخػػل  لػػن كرتػػوف  ػػحة الواحػػخبة  500جػػراـ أك  450جػػراـ أك  400جػػراـ أك  250 ػػحت ا 
 بػػوة  ػػغّبة  ػػادة ، أك تكػػوف أتوماتيكيػػة تقػػـو با ػػتقباؿ  بػػوات اوكركنػػة ال ػػغّبة كر ػػ ا أتوماتيكيػػا 

 داخل  لن الكرتوف   قعل ا كل ق ا كنقل ا إذ اوذازف اونتج اوحبع .
  palletizeلثا وحدات عمل البالتات  ثا

كيلػوجراـ كتغليع ػا   1000-500كتقـو ارص الوحػخبة بػرص كػراتْب اوكركنػة  لػي  بػاذ خشػبية مبحػخبؿ 
 forkبورؽ  وليعاف   لتل نقل ارص الطباذ فينا بحخب إذ خمازف اونتج الن اصع بوا طة كنػش بشػوكة  

lift  . 

ورت  ػػػنا ة اوكركنػػػة  اويػػػا   السػػػنوات الحشػػػر اذخػػػّبة تطػػػورا ىف شػػػٌب  ػػػا ت الت ػػػني  ،كقػػػخب تطػػػ
شػػػ خبت اذنظنػػػة التقنيػػػة   ال ػػػنا ة كاإلنتػػػاج كالتسػػػولق انطالقػػػة ملنو ػػػة ترتػػػن  ن ػػػا زلػػػادة اإلنتػػػاج 

 6 ػػر مػػن الحػػاوع للنكركنػػة كزلػػادة ن ػػين العػػرد   ػػت الك ا  ػػنولا . فقػػخب ارتعػػ  اإلنتػػاج الحػػاوع ذك
مليوف  ن  نولا كنػا ارتعػ  ن ػين العػرد  ػنولا ىف الػبالد اوذتلعػة كك ػل ا ػت الؾ العػرد السػنوم   

كيلػػػو جػػػراـ كىف اليونػػػاف   15كيلػػػو جػػػراـ  ػػػنولا  كىف ليبيػػػا كاذرجنتػػػْب ك ولسػػػرا اذ   30إلطاليػػػا  ػػػواذ 
 .كيلو جراـ  3جراـ كىف م ر إذ كيلو   4كيلو جراـ كىف اجل اصر كأمرلكا  كتشيكو لوفاكيا   7كفرنسا إذ 

كارص اذرقاـ تحطي لنا منشػرا حقيقيػا   ػن زلػادة اإلقبػاؿ  لػي ا ػت الؾ اوكركنػة ىف الحػا    ػا د ػا 
وناقشػة  1995 انحع اوكركنة   الحا  إذ البخبء    قخب اوػنمتر الحػاوع اذكؿ للنكركنػة ىف ركمػا  ػاـ 

 ت ني  اوكركنة . اذعاث الٍب أجرلع ىف  ا ت تقنيات
ك  لقػػل ااتنػػاـ اجل ػػات اوسػػ ولة ىف م ػػر  نػػا زنػػخبث ىف الحػػا  مػػن أجػػل تػػخب يل  ػػنا ة اوكركنػػة 
فننر أكاصل التسحينات قامػع كزارة ال را ػة كمراكػ  البإلػوث التابحػة  ػا با ػتنباط أ ػناؼ جخبلػخبة تػ رع 

خبلوـر كذلػأ ل را ت ػا ىف الوجػا ىف م ر من القنح اوستذخبـ ىف  ػنا ة اوكركنػة كالػرم لطلػق  ليػة الػ
القبلع مب ر ، كمن اوالحظات الٍب ت ػّب ا اتنػاـ اػو ال لػادة اوطػردة   اػرص ال ػنا ة ب ػعة مسػتنرة 

   إ اذ اونتج ككرلأ   أ خباد او ان  اونتجة 
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مػػػن كلرجػػػ  الت الػػػخب اوسػػػتنر   إنتػػػاج كا ػػػت الؾ اوكركنػػػة ، ىػػػوؿ الحخبلػػػخب مػػػن اجملنو ػػػات السػػػكانية 
 ا ت الؾ اذرز إذ ا ت الؾ اوكركنة .

حيث تحترب اوكركنة من اذ رلة ذات القينة الغراصية الحالية حيث لوجػخب هبػا اوػواد الكربوايخبراتيػة ) 
 م خبر الطاقة ( بنسن كبّبة  الكة  لي اوواد الربكتينية .

لإلضػػافات الػػٍب توضػػ   كنػػا أف  رلقػػة الطػػبخ كالتج يػػ  تػػندل إذ رفػػ  اػػرص القينػػة الغراصيػػة نتيجػػة
 لي ػا  ػواء كانػع  ػـو أك اذنػواع اوذتلعػة مػن اجلػو اجلػاؼ أك ال ل ػات اوذتلعػة ،  ػا رنحل ػا ذك 

  حرات حرارلة كبّبة كقينة  راصية  الية م  رخر مثن ا مقارنة ببح  اذ رلة اذخرل .
طػػػوؿ كمن ػػػا اوكركنػػػة ذات كتتواجػػػخب اوكركنػػػة بعشػػػكاؿ خمتلعػػػة من ػػػا الق ػػػّب الطػػػوؿ كمن ػػػا الطولػػػل ال

اذشكاؿ اخلا ة م ل اوكركنة النودل  اولعوفة الٍب تشبا الليف اوستذخبـ   تنظيف اذ بػاؽ .كلوجػخب 
 -من ا أنواع مسنة   تذخبامات محينة نركر من ا :

 مكرونة األرز الصناعي 
 كالٍب ت ن  من خليط من دقيق اذرز كدقيق القنح .

 مكرونة مرضى السكر 
يػػػ  بارتعػػػاع مسػػػتول الربكتػػػْب كاذليػػػاؼ كقلػػػة نسػػػبة النشػػػا حيػػػث لاػػػاؼ إذ  نا ػػػراا م ػػػادر كتتن

 للربكتْب كخبقيق فوؿ ال ولا أك الردة أك اجليلوتْب .
 مكرونة األطفال

 حيث لااؼ إلي ا منتجات اذلباف أك البي  أك اذلواف ك إنتاج ا بشكل منا ن لأل عاؿ .
 مكرونة بالخضر 

 .اخل .…سبانخ أك اجل ر أك الطنا ل أك البنجر حيث لااؼ إلي ا ال

 نإلاكؿ   ارص العقػرة إلقػاء الاػوء  لػي الحنا ػر الػٍب رنػن ىقق ػا للإل ػوؿ  لػي مكركنػة  اليػة 
 -اجلودة كاي :

 نحومة السطح كمتا أ القواـ . -1
 قابلية اوكركنة الطوللة ) اإل باكٌب ( لل ُب قليال . -2
 كركنة كال جاج  نخب الاغط  لي ا كنني ا بشخبة .تكسر او -3



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

20 
 

أف تكوف اوكركنة ذات شكل هناصع جيخب ) خالية من اوقا   الطباشّبلة أم تكوف زجاجية  -4
اوقطػػ   ، كخاليػػػة مػػن البقػػػ  البياػػاء كالسػػػوداء كالبنيػػػة ، كخاليػػة مػػػن التشػػرخات ، كمتسػػػاكلة اذ ػػػواؿ 

 ا عر شنيل إذ اللوف الك رما  ( .  كاذحجاـ ، ك  لوجخب هبا تشواات ، كذات لوف
 . %12.5-12ر وبة اوكركنة تَباكح مابْب     -5
 أف تكوف اوكركنة  ا موا عات كنتاصج ىليلية جيخبة . -6
 أف تكوف خالية من البكَبلا . -7
 ذات موا عات  راصية كتركيبية  تازة . -8
بػػخبكف تحجػػن مػػ  تاػػا ف حجػػل اوكركنػػة  ػػخبة مػػرات بحػػخب  لي ػػا وػػخبة  شػػر دقػػاصق   اوػػاء  -9

 احتعات ا بشكل ا .
 خلو ماء السلق من النشا تقرلبا . -19
 مقاكمت ا لتعتع  نخب زلادة مخبة الغلياف . -11

 لنػػا بػػعف أكؿ مػػا للعػػع نظػػر اوسػػت لأ التغليػػف الن ػػاصع لحبػػوة اوكركنػػة   لػػوف اوكركنػػة كفانسػػ ا 
الطلػػن  لػػي اوكركنػػة ، كنحومػػة  ػػطح  اوكركنػػة فػػاف حػػازت اػػرص النقػػاط  إ جػػاب اوسػػت لأ، ازداد 

 -ك نخب قياـ اوست لأ بط ع اوكركنة فانا  يالحظ  خبة أمور كنا للع :
 اوخبة الالزمة للط ي . -1
 مخبل ىنل اوكركنة للط ي. -2
 كنية اواء الٍب متت  ا اوكركنة خالؿ الط ع كالعقخب خالؿ  نلية الط ع . -3

ن الػػػرأم الن ػػاصع بالنسػػػبة جلػػػودة كانػػاؾ بحػػػ  اذمػػور الػػػٍب تلعػػع نظػػػر اوسػػت لأ كتتػػػخبخل   تكػػول
  -اوكركنة بحخب   ي ا كنا للع :

 زلادة حجل أك كزف اوكركنة بحخب الط ع ، -1
 لوف اوكركنة . -2
  خبـ الت اؽ اوكركنة ك خبـ تحجن ا .-3

 كلكتنل رأل اوست لأ  ن اوكركنة بحخب أكل ا حيث رنن توافر الشركط التالية: 
 اوراؽ اجليخب للنكركنة  -1
 ذات قواـ مطا ع كلي  مت الأ ) أم أهنا متا  ( تكوف -2
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 أف تكوف ذات قينة  راصية  الية كذلأ بصضافة بح  اإلضافات لرف  القينة الغراصية للنكركنػة  -3
كاػرص اخل ػاصر  لػن حن ػػل إ  إذا ا ػتذخبمع أ ػناؼ  اليػة اجلػػودة مػن الػخبقيق أك السػينولينا كلحػػل 

 -ة للنواد اخلاـ الرصيسية ) السينولينا أك الخبقيق ( ما للع :أال النقاط الواجن درا ت ا بحنالة بالنسب
 جودة أ ناؼ  السينولينا أك الخبقيق اوستذخبمة . -1
 ا تول الربكتيِب . -2
 ا تول اجليلوتيُب . -3
 الرماد . -4
 الر وبة . -5
 نسبة ا  تذراج . -6
 درجة التإلبن . -7
 درجة اللوف . -8
 نسبة السكرلات ) اوالتوز ( . -9

 ضافات  ا تعنّب كبّب   جودة اوكركنة  لي  بيل او اؿ كألاا فاف نو ية اإل
 البي   واء بياض البي  أك البي   بعكنلا. -1
 الخبقيق اوسا خب م ل دقيق فوؿ ال ولا ك ّبص . -2
 اذمالح اوحخبنية الٍب تااؼ لرف  القينة الغراصية للنكركنة . -3

كركنػػة كالػػٍب لنػػخبرج ىت ػػا مػػاللي كاجلػػخبلر بالػػركر إف تػػركؼ الت ػػني  تلحػػن دكرا جوارلػػا   جػػودة او
:- 

 درجة حرارة ماء الحجْب كالحنا ر الراصبة في ا ) درجة  سر اواء كنوع اليسر ( . -1
  رلقة اخللط كالحجن كال من الالـز لرلأ . -2
 رلقة الكب  كالتشكيل كال من اوستغرؽ كضغط الكب  كنوع التعرل  اوستذخبـ كقينتا فػينكن  -3

ننرة  لػػي موا ػػعات اوكركنػة  نػػخب الط ػػع اػػو  رلقػة الكػػب  كدرجػػة ا ػػرارة القػوؿ بػػعف أاػػل الحوامػل اوػػ
  نخب الكب  .

 - نلية التجعيف ف ناؾ  خبة أنظنة لتجعيف اوكركنة نركر من ا ماللي : -4
 -الطرؽ التقليخبلة :

 - ا ة  لي النإلو التاذ : 12كلستغرؽ التجعيف 
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درجػػة م ولػػة   4مسػػاكلة  ت حػػرارة درجػػة م ولػػة كفػػرؽ درجػػا 50فعيػػف مبػػخبصع  نػػخب درجػػة حػػرارة 
 وخبة  ا ة كن ف .

درجػػة م ولػػة   4مسػػاكلة  درجػػة م ولػػة كفػػرؽ درجػػات حػػرارة  50فعيػػف هنػػاصع   نػػخب درجػػة حػػرارة 
 وخبة  شرة  ا ات كن ف  .

 -التجعيف بطرلقة ا رارة الحالية :
 - ا ات  لي النإلو التاذ : 10كلستغرؽ التجعيف 

درجة م ولة  وخبة  4مساكلة  درجة م ولة كفرؽ درجات حرارة  50حرارة فعيف أكذ   نخب درجة 
  ا ة  .

درجػة م ولػة   4مسػاكلة   درجػة م ولػة كفػرؽ درجػات حػرارة  80فعيف ابتخباصع  نخب درجة حػرارة 
 وخبة  ا ة  .

درجػة م ولػػة   4مسػػاكلة   درجػػة م ولػة كفػػرؽ درجػات حػرارة  72فعيػف هنػاصع   نػػخب درجػة حػرارة 
 وخبة مثا   ا ات   .

كقػػخب أكضػػإلع البإلػػوث   لػػي النو يػػات اوذتلعػػة مػػن التجعيػػف إذ أف التجعيػػف بػػخبرجات ا ػػرارة 
 -الحالية لندل إذ :

 تقولة الشبكة الربكتينية. -1
 رنحل  لوف اوكركنة أ عر  امق  ن م يلت ا اونتجة بالطرؽ التقليخبلة . -2
 تجة .خع  أ خباد اخلاللا البكتّبلة باوكركنة اون -3
 تقليل اوواد ال لبة النافة أنناء اختبار الط ع . -4
 زنسن ملن  كل كجة اوكركنة اوط ية . -5
 زنسن من موا عات اوكركنة  نخب الط ع .  -6

 أوال نخل الدقيق أو السيمولينا
 از من ػػا أك الػػخبكار كاػػي خطػػوة أكليػػة لػػتل في ػػا خنػػل الػػخبقيق أك السػػينولينا كذلػػأ ىف مناخػػل  ػػواء ا ػػ

 كالغرض من  نلية النذل او التذلر من الشواصن كالردة إف كجخبت .
كىف او ػػػػان  الكبػػػػّبة توجػػػػخب  ػػػػوام  للنػػػػواد اخلػػػػاـ كلػػػػتل نقلػػػػا إمػػػػا  ػػػػن  رلػػػػق ا ػػػػواء أك السػػػػواقع أك 

 القوادل  .
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خلػاـ مػن اذمػور كاجلػخبلر بالػركر أف خنػل اوػواد ا (blowers )كتتل  نلية نقل با واء بنظاـ البلػورات 
 .ا امة لاناف  خبـ تحخبل نسبة الرماد باوكركنة ا خب اوسنوح با 

 -ثانيا عملية الخلط العيارية :
تقـو بالتإلكل   نسػبة خلػط الػخبقيق أك السػينولينا  doserتوجخب كحخبة تسني باوحالر ) الخبكزر(   

اوكركنػػة بالنسػػن اوطلوبػػة    مػػ  اوػػاء كمػػ  اإلضػػافات اذخػػرل الالزمػػة لتإلسػػْب موا ػػعات الػػخبقيق أك
بحػػخب ذلػػأ فػػرل  نليػػة الحجػػن ىف خال ػػات الحجػػن كالػػٍب لتوقػػف شػػكل ا كحجن ػػا تبحػػا لنػػوع ك ػػحة 

  تنتقػل اػرص الخبفحػة إلمتػاـ  batchاو ن  . كاناؾ نظامْب للحجن أما  جن كنية مخبدة تسني دفحة
  التشغيل بنظاـ التشغيل اوتقط    نلية ت نيح ا   تكرار ذلأ  لي دفحة أخرل كلسني ارا النظاـ

 BATCHING أنظنػػة التشػػغيل اوسػػتنر كالنظػػاـ ال ػػا  كاػػو  جػػن مسػػتنر  Continuos system 
 20:  15كذلػأ   او ػػان  الكبػػّبة اذتوماتيكيػة ك ػػادة فػػاف الػ من الػػالـز لحنليػػة الحجػن لػػَباكح مػػابْب 

كلػػتل  %30:40الػػالـز للحجػػن مػػا بػػْب  -  تبػػار يخػػرا ر وبػػة الػػخبقيق   ا-دقيقػػة كتػػَباكح نسػػبة اوػػاء 
 الحجن بوا طة برشنة م كدة ببخبا ت .
 -ثالثا  العجن و البثق والتشكيل :

لنقػل الحجػػْب  بحػػخب ذلػػأ إذ برشنػػة الحجػػن كالاػػغط كالتشػكيل كاػػي  بػػارة  ػػن ك ػػاء أ ػػطوا  مػػ كد 
لتل ب ق الحجن فاص فورمة التشكيل بربشنة حيث تقـو بب ق الحجْب في داد فان  الحجْب داخل الربشنة ك 

كاي فورمة م نوع من النإلاس اجمللعن مطلية بطبقة مػن النيكػل كػرـك ل لػادة  ػالدة السػطح اوالمػ  
لسػػػكاكْب القطػػػ  أمػػػا فتإلػػػات التشػػػكيل للعورمػػػة فتػػػ كد بحنا ػػػر تشػػػكيل نا نػػػة م ػػػنو ة  ػػػادة مػػػن 

 التيعلوف لاناف نحومة اوكركنة النافة من ارص القوالن .
كلاناف متا أ الحجْب تتل   نلية ب ق الحجْب اخلاذ من ا واء ، كلتل ذلأ بوا طة إمرار الحجْب 

بار كذلأ  ن  رلق الربشنة  120-80بغرفة خملذلة من ا واء ) فاكيـو ( نخب ضغوط  الية تَباكح مابْب 
نػػ  فػػاكز درجػػة حػػرارة او ػػنو ة مػػن ا  تانلسػػتيل ك ػػادة تػػ كد أ ػػطوانة كرأس  الربشنػػة بقن ػػاف تربلػػخب و

 درجة م ولة . 40ا  طوانة كالرأس  ن 
ك نػػخب مػػػركر الحجػػػْب داخػػػل فتإلػػػات فػػػوـر التشػػػكيل لػػػتل تشػػػكيلا بالشػػػكل او ػػػنل  ليػػػا العورمػػػة   
بوا ػطة  ػكينة تػخبكر عركػة داصرلػة ) ىف اخلطػػوط الق ػّبة ( كحركػة ترددلػة ) ىف اخلطػوط الطوللػة ( لػػتل 

 وطلوبة .تقطي  اوكركنة باوقا ات ا
ك ادة لسنح لتيار اواصع باوركر  لي اوكركنة النازلة من فوـر التشكيل ون  الت اق ا ك نل فعيف 

 مبخبصع للنكركنة) تشني  حبيبات اوكركنة ( .
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 رابعا التجفيف
تتوقػػػف جػػػودة اوكركنػػػة إذ حػػػخب كبػػػّب  لػػػي جػػػودة  نليػػػة التجعيػػػف كذلػػػأ للإل ػػػوؿ  لػػػي إنتػػػاج 

 . %12.5-12ات بنسبة ر وبة   تتجاكز متجان  كموحخب اووا ع
كا ػػخبؼ مػػن التجعيػػف اػػو الػػتذلر مػػن الر وبػػة ال اصػػخبة اووجػػودة باوكركنػػة كلػػرلأ فانػػا مػػن اذذنيػػة 
مبكاف مرا اة انتظاـ كتساكل  ر ة خركج الر وبة من السطح الخباخلع إذ اخلارج م   ر ة ىوؿ اواء 

رل  قخب لندل إذ حخبكث جعاؼ  طإلع بالطرلقة الػٍب   السطح اخلارجع إذ صار ، كالتجعيف الس
تندل إذ انكناش كفحخب كتشقق كتكسر أ ػطح اوكركنػة كذلػأ نتيجػة  خػتالؼ ا تػول الر ػو    
الطبقػات اوذتلعػػة  بػػة اوكركنػػة   حػػْب أف التجعيػػف البطػػعء لػػندل إذ  نػػر الحجػػْب كتحعنػػا كزلػػادة 

 محوضتا. 
 -ي ثالث مراحل كما يلي :وتتم عملية التجفيف عادة ف

 -:PREDRYINGالتجفيف المبدئي 
كمبخبأ التجعيف اوبخبصع ) التشني  ( كذلأ بصمرار تيارات اواء  ػاخنة  لػي حبيبػات اوكركنػة اوػارة 
 لػػػي  عػػػف ااتػػػ ازم ) بػػػاخلطوط الق ػػػّبة ( مػػػ كد ع ػػػّبة هبػػػا نقػػػوب للسػػػناح بػػػخبكراف تيػػػارت ا ػػػواء 

فيا اوكركنة اخلارجػة مػن اوكػب   كتسػا خب  نليػة التشػني   لػي متا ػأ الساخنة  لي اوكركنة ك شنرر 
حبيبات اوكركنة ج صيا عيث شنكن نقل ا يليا إذ اجملعف ا بتخباصع دكف تحجن أك تشوص كنا أف  نلية 

 دقيقة . 15:  5التشني  متن  دنو العطرلات الٍب تندل إذ تحعن اوكركنة كتستغرؽ ارص الحنلية مابْب 
 -: DRYINGفيف االبتدائي التج

مػػن ر وبػػة اوكركنػػة كتػػتل اػػرص الحنليػػة    ععػػات ذات ح ػػاصر  %10-8كلػػتل في ػػا الػػتذلر مػػن 
 لػػػي  ػػػخبة مسػػػتولات سنتلػػػف  ػػػخبداا تبحػػػا لنػػػوع كت ػػػنيل اخلػػػط كلػػػتل دفػػػ  ا ػػػواء   داخػػػل اجملععػػػات 

لػات ( شنػرر في ػا مػاء  ػاخن ا بتخباصية بوا ػطة  نو ػة مػن اوػراكح بػصمرارص  لػي مبػادات حرارلػة ) بطار 
درجة كتستنر مخبة التجعيف اوبخبصع حواذ  85-60كمن   ترتع  درجة حرارة  ا واء لت ل إذ حواذ 

كلػتل    %19-18دقيقػة . ك ػادة تكػوف ر وبػة اوكركنػة اخلارجػة مػن اجملعػف ا بتػخباصع حػواذ  40-60
ة  نو ػػة ىكػػل   اونػػاخ ) ك ػػوؼ لػػتل الػػتإلكل   ر وبػػة ا يػػ  الػػخباخلع للنجعػػف ا بتػػخباصع بوا ػػط

 تناك ا بالتع يل فينا بحخب ( كمن   التإلكل ىف محخبؿ التجعيف .
 -:FINAL  DRYINGالتجفيف النهائي 

لػػػػتل فعيػػػػف اوكركنػػػػة هناصيػػػػا    عػػػػف   سنتلػػػػف تركيبػػػػا  ػػػػن اجملعػػػػف ا بتػػػػخباصع  ػػػػول   تػػػػركؼ 
كأ ػخباد مسػتولات التجعيػف كالعػَبة ال منيػة الػٍب التجعيف الخباخلية من حيث درجػات ا ػرارة كالر وبػة 
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تقاػػػي ا اوكركنػػػة بػػػخباخل اػػػرص اجملععػػػات ، فحػػػادة تكػػػوف  درجػػػات ا ػػػرارة الخباخليػػػة داخػػػل اجملععػػػات 
الن اصية أ لي من م يلت ا ىف اجملععػات ا بتخباصيػة عػواذ  شػرة درجػات م ولػة ىف حػْب تػَباكح زمػن بقػاء 

 ولػػل ( كالشػػركة او ػػنحة  – ػػا ات تبحػػا لنػػوع اخلػػط ) ق ػػّب  6-3اوكركنػػة ىف اػػرص اجملععػػات مػػابْب 
كنظاـ التجعيف اوستذخبـ ال او نظاـ درجات ا رارة الحالية أـ درجات ا رارة الحالية جػخبا ، ك ػرج 

 . %12.5-12اوكركنة من اجملعف الن اصع بر وبة تَباكح مابْب 
 -:COOLINGالتبريد 

حنتػاج إلحػخباث ا ػتقرار حػرارم للنكركنػة كهتي ػة اوكركنػة للتذػ لن  بحخب ا نت اء من فعيف اوكركنة
داخػػل ال ػػوام  ك ػػرا ىتػػاج اوكركنػػة لتربلػػخباا داخػػل مػػربدات مػػن النػػوع ا اتػػ ازم  كنػػا اػػو ا ػػاؿ ىف 
اخلطوط الق ّبة  أك مربدات مترر في ا الشنا ات الٍب ىنل اوكركنة الطوللة كل ل زمن التربلخب حواذ 

درجة تقرلبا ىف ارص اجملععات كبحخب ذلػأ لػتل  35قرلبا كلتل خع  درجة حرارة اوكركنة إذ دقاصق ت 5
 ػا ة حػٌب تسػتقر حرارلػا قبػل البػخبء    12  لن اوكركنة    نو ة مػن ال ػوام  كترك ػا  لػي اذقػل 

اوتحػخبدة مػن  تحب ت ا   أكياس من البوذ ال يلْب أك البوذ بركبلْب أك أكيػاس م ػنو ة بنظػاـ الطبقػات
 مركبات خمتلعة .
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 الباب الثاني

 املواد األولية املشتخدمة يف صهاعة املكرونة
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 المواد األولية المستخدمة في صناعة المكرونة

 -أال اوواد اخلاـ اوستذخبمة    نا ة اوكركنة ماللي :
 .  hard wheatالخبقيق الناتج  ن  إلن القنح ال لن -1
 . durum wheatالسنيولينا   النافة  ن  إلن قنح الخبلوـر -2
 اواء . -3
 مسنات اللوف كاذكسخبة كا ناية كأن مي اذلعا أميلي . -4
 مسنات القينة الغراصية م ل البي  كالعيتامينات كالردة كفوؿ ال ولا كاخلاراكات...اخل.-5

رلة القيا ػػية لػػخبقيق القنػػح حنػػن أف نلعػػع نظػػر القػػارئ إذ أف التػػعنّب قبػػل  ػػرد للنوا ػػعات او ػػ 
الػػػورانع ل ػػػعات اجلػػػودة لػػػنحك  إذ ال ػػػعات الطبيحيػػػة كالكينياصيػػػة للقنػػػح فنػػػوع القنػػػح زنػػػخبد نػػػوع 
ا  ػػتحناؿ فنػػ ال اذقنػػاح الطرلػػة ت ػػلح ل ػػنا ة البسػػكولع بيننػػا   ت ػػلح ل ػػنا ة اوكركنػػة بيننػػا 

 ا ة اوكركنة ك  ل لح ل نا ة البسكولع .قنح الخبلوـر ل لح ل ن
كلوجخب داخل النوع الواحخب أ ناؼ  تلف   جودهتا كمالءمت ا لغرض كارا ناتج  ن ا ختالفات 

 الورانية كالبي ية .
لرلأ فاف م نحع اوكركنة  لي ل أف سنتاركا اذقناح ال لبة أك الخبلوـر   بحخب ذلأ لقوموا بتإلخبلخب 

 طلوبة   القنح كفرل التجارب للتعكخب من ىقق ارص اووا عات .اووا عات اذخرل او
   hardأوال القمح الصلب 

او قنح   ادة لكوف لونػا أمحػر اللػوف زنتػول  لػي جيلػوتْب قػول كمػن   فػاف الحجػْب اوشػكل مػن 
 دقيق قنح  لن لكوف لا  رؽ قول ك ولل   كمنا ن ذ راض  نا ة اوكركنة .

   softثانيا القمح الطري  
او قنح   ادة لكوف أبي  اللوف كزنتػول  لػي جيلػوتْب ضػحيف كمػن   فػاف الحجػْب اوشػكل مػن 

 دقيق قنح لْب لكوف لا  رؽ ضحيف كق ّب ،
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1-2الشكل   

 تعريفات    
او ناتج جرش ك إلن حبوب القنح إذ درجة النحومة اونا بة للإل وؿ  -: دقيق القمح-1
 ي الخبقيق با تذراجا اووضح فينا بحخب . ل

  100اػػػػو  ػػػػخبد الكيلػػػػو جرامػػػػات مػػػػن الػػػػخبقيق النافػػػػة مػػػػن  إلػػػػن  -: نسبببببة االسببببتخراج-2
 كيلوجراـ من القنح النظيف اجمل   قبل محاملتا باواء .

 -وفيما يلي نسب اإلستخراجات :
 دقيق القنح الكامل او مطإلوف حبوب القنح بعكنل ا . -1
 او دقيق القنح اخلاذ من الردة اخلشنة . %93.3ذراج دقيق القنح ا ت-2
 او دقيق القنح اخلاذ من الردة اخلشنة كالنا نة . %87.5دقيق القنح ا تذراج -3
 او دقيق القنح اخلاذ من السن اذمحر  الردة اخلشنة كالنا نة . %82دقيق القنح ا تذراج -4
مػػن السػػن اذمحػػر كاذبػػي  ك  الػػردة اخلشػػنة  اػػو دقيػػق القنػػح اخلػػاذ %80دقيػػق القنػػح ا ػػتذراج -5

 كالنا نة .
 كالسن اذمحر كاذبي  2دقيق دنرة  %50او دقيق القنح اخلاذ من  %76دقيق القنح ا تذراج -6

 . الردة اخلشنة كالنا نةو  
كالسػػن اذمحػػر كاذبػػي  ك   2اػػو دقيػػق القنػػح اخلػػاذ مػػن الػػخبقيق دنػػرة %72دقيػػق القنػػح ا ػػتذراج -7

اخلشنة كالنا نة كاو اوستذخبـ    ػنا ة اوكركنػة .كالشػكل لحػرض قطػاع  ػوذ   حبػة القنػح الردة 
 مبينا  بقاهتا اوذتلعة .
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 االشتراطات العامة 
 لكوف الخبقيق خاذ من أم شواصن أك مواد  رلبة أك تكتل .-1
 لكوف الخبقيق متجان  اللوف .-2
 رنوز إضافة ا سنات اوسنوح هبا  إليا .-3
 كوف الخبقيق خاذ من ا شرات أك أج اص ا أك أ واراا كخملعات القوارض .ل-4
 ت لػػخب بقالػػا اوبيػػخبات  ػػن ا ػػخبكد اوقػػررة مػػن منظنػػة اذ رلػػة كال را ػػة بػػاذمل اوتإلػػخبة كاووا ػػعات -5

 او رلة القيا ية ال ادرة هبرا الشعف .
 لنوا عات او رلة القيا ية .تكوف نسبة القياس اإلشحا ع ىف ا خبكد اوسنوح هبا تبحا ل -6
 . لكوف الخبقيق خاذ من الننوات العطرلة-7

 المواصفات
 . %14  ت لخب نسبة الر وبة   الخبقيق با تذراجاتا  ن -1
 من الوزف الر ن . %9  تقل نسبة الربكتْب   الخبقيق با تذراجاتا اوذتلعة  ن -2
 .   %14الكلي  للحينة  لي أ اس ر وبة من الوزف  %30  تقل نسبة اجليلوتْب الر ن   ن -3
مسػػػػوبة كإلنػػػػ  كربلتيػػػػأ ك   ت لػػػػخب كنيػػػػة ايخبرككسػػػػيخب  %0.05  ت لػػػػخب نسػػػػبة ا نوضػػػػة  ػػػػن -4

جػػراـ دقيػػق مسػػوبة  لػػي الػػوزف  100البوتا ػػيـو الالزمػػة وحادلػػة اذمحػػاض الخبانيػػة الطليقػػة اووجػػودة   
 مليجراـ.  30اجلاؼ  لي 

 . %14 لي أ اس ر وبة  200  لقل رقل السقوط  ن -5
 -: مسوبة  لي الوزف اجلاؼ 1-2كوف نسبة الرماد كاذلياؼ تبحا للجخبكؿ ت-6

 1-2الجدول 
النسببة المئويبة  

 لالستخراج 
الحببببببد األقصببببببى  الحد األقصى لنسبة الرماد

 لنسبة األلياف 
 

غير  الكلى المتخلف على المنخل 
 الذائب 

 لػػػػػػػػػػي %0.48 %72حٌب 
 الوزف الر ن

  لتذلػػػػف منػػػػا شػػػػعء  نػػػػخب خنلػػػػا  0.2% 0.1%
 60 لي منذل رقل 
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لحقخب مقارنة بْب اوو عات اإللطالية كاو رلة للخبقيق اوستذخبـ     نا ة اوكركنة  2-2كاجلخبكؿ 
 . %72بنسبة ا تذراج 

 2-2الجدول                             
 مواصفات الدقيق العنبببصر

 الفعلية بمصر إيطاليا
 14.5 14.5 ر وبة %ال

 0.56 0.2 الرماد%
 33-30 22-21 اجليلوتْب %
 14-11 14-11 الربكتْب %

 0.2 0.2 السيليلوز
 0 0 ميكركف  599النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 
 0 0 ميكركف  425النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 
 0 10-0 ميكركف  300النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 
 0 70-50 ميكركف  212النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 
 0 40-20 ميكركف  150النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 

 100  ميكركف  150النسبة او ولة  جل ا بيبات اذ غر من  
 %9.5  ميكركف 130النسبة او ولة  جل ا بيبات اذقل من 

 %65  ميكركف 100نسبة او ولة  جل ا بيبات اذقل من ال
 %24.5  ميكركف 100النسبة او ولة  جل ا بيبات اذكرب من 
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تحتػػرب السػػينولينا مػػن أفاػػل اخلامػػات اوسػػتذخبمة    ػػنا ة اوكركنػػة كاػػي نافػػة  مػػن  إلػػن القنػػح 
إذ أف ال ػػػا  لاػػعع  لػػي اوكركنػػػة  ػػعات ردل ػػة مػػػن الػػخبلوـر الحنػػربم أك اذمحػػػر كلعاػػل النػػوع اذكؿ 

حيػػث اللػػوف كرنحػػل اوكركنػػػة أك ػػر  رضػػة للتشػػػقق كالتكسػػر كت ػػور البقػػ  البياػػػاء هبػػا أننػػاء الت ػػػني  
كتحجن اوكركنة  نخب الطبخ   اع اوادة اخلاـ الرصيسية    نا ة اوكركنة   بالد ك ّبة من الحػا  م ػل 

إذ جانن  %72اليوناف ، كقخب تستذخبـ بح  البالد الخبقيق العاخر ا تذراج إلطاليا كفرنسا كأ بانيا ك 
 السينولينا م ل م ر كالو لات اوتإلخبة اذمرلكية كاذرجنتْب كفن كلال كأوانيا كاولنخبا .

منتجػػة مػػن السػػنيولينا أك  كتكػػوف  pastaكتحػػرض اوكركنػػة   السػػوؽ اذكربيػػة اوشػػَبكة ىػػع ا ػػل 
 ن نا .الخبقيق أك خملوط م

 كلوض   لي الحبوات نوع اوادة اخلاـ اوستذخبمة    نا ة اوكركنة
 ممٗعات الػىٕٗلٍٗا عَ السقٗل   2-4-1

 ارتعاع نسبة كجودة الربكتْب كالخباوف كالسكرلات . (1
 ارتعاع درجة اللوف اذ عر الرايب نتيجة  رتعاع  بغة اللوتْب  (2
 اخنعاض نسبة النشا اوت تأ . (3

دة اخلاـ اوستذخبمة دقيػق أك ايولينػا فػاف جػودة اوكركنػة تحتنػخب  لػي جػودة القنػح ك واء كانع اوا
اوستذخبـ كتركؼ الطإلن كتا  كل دكلة موا عات خا ػة بػاوواد اخلػاـ كموا ػعات للننػتج الن ػاصع 

 للنكركنة كاإلضافات اوسنوح إضافت ا كلي  اناؾ موا عات مخبدة كموحخبة بْب الخبكؿ .
ميكركف فنػازاؿ الػبح   250نتجْب ا تذخباـ ايولينا حجل حبيباهتا أقل من فبيننا لعال بح  او

ميكػركف أك بعحجػاـ تػَباكح مػا بػْب  600-180اآلخر لعال ا تذخباـ ايولينػا بعحجػاـ تػَباكح مػا بػْب 
 ميكركف . 375ميكركف أك بعحجاـ نا نة أقل من  180-475

 %68-%65سػػنيولينا بنسػػبة ا ػػتذالص كاجلػػخبلر بالػػركر أف محظػػل الطإلػػانوف  لن ػػإلوف بصنتػػاج ال
لاناف ىقيق اجلودة اوطلوبة إ  أف بح  الطإلانوف ا تطا وا من إنتاج السنيلولنا بنسبة ا تذالص 

 كذات موا عات جيخبة . 73%
كلحتػػرب مػػػن أاػػػل ا اتنامػػػات اخلا ػػػة مبنتجػػػع اوكركنػػػة لتن ػػػل   ا اتنػػػاـ بحنليػػػات  إلػػػن القنػػػح 

 خبل ة   ىسْب جودة اونتج ك خبـ ا  تناد  لي إنتػاج الػخبقيق مػن نػوع كا  تعادة من أنظنة الطن ا
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كاحخب من القنػح بػل إنتاجػا مػن خمػاليط مػن اذقنػاح مػن أجػل ىقيػق نبػات أفاػل للجػودة مػن حيػث 
 النحومة كنسبة اجليلوتْب كالرماد كاللوف .

خباـ اوبيخبات ا شػرلة كمن أال الطرؽ ا خبل ة لاناف خلو اونتج من ا شرات اع ا رص  لي ا تذ
-10داخل ال وام  القنح كا تذخباـ التربلخب  نخب   لن حبوب القنح   درجات حرارة تػَباكح مػابْب 

 درجة م ولة كتقليل تركي  نا  أكسيخب الكربوف داخل  وام  القنح أنناء التذ لن لعَبات  وللة . 18
 املٕصفات الكٗاغٗٛ لمػٗىٕلٍٗا املىتاظٚ   2-4-2

 بيباهتا منع لة ك ّب متكتلة .أف تكوف ح -1
 أف تكوف خالية من اإل ابات ا شرلة كأ واراا كأناراا كشحر القوارض . -2
 أف تكوف خالية من اإل ابات العطرلة كإفرازاهتا الاارة . -3
 أف تكوف خالية من اإلشحا ات النوكلة . -4
 .أف لكوف لوهنا كرشنع بخبرجاتا ك ّب مااؼ إلي ا أم ألواف أك مواد كينياصية  -5
 18أمرلكػػع ك 120مبكػػركف ) كاػػو لكػػاف  رقػػل  850من ػػا   منذػػل  ػػحة نقوبػػا  %100أف شنػػر  -6

 إجنلي م ( .
 . %30مبكركف  ن  150  ت لخب نسبة اوار من منذل  حة نقوبا  -7
 مسوبة  لي الوزف اجلاؼ . %12.5  تقل نسبة الربكتْب  ن  -8
 مسوبة  لي الوزف .%0.9  ت لخب نسبة الرماد الكلي  ن  -9
 جراـ  ينولينا ( . 100) جراـ مح   كتيأ لكل  %0.2 ت لخب نسبة ا نوضة  ن   -19
 مسوبة  لي الوزف اجلاؼ . %0.45  ت لخب نسبة اذلياؼ  ن  -11
مسوبة  لي الوزف اجلاؼ أ  ت لخب أج اء الردة %0.1  ت لخب نسبة الرماد الراصن   ا ن   ن  -12

 بو ة مربحة  10ج ء   كل  20النا نة  ن 
لحقخب مقارنة بْب اوو عات اإللطالية كاو رلة للسنيولينا كالخبقيق اوستذخبمة    نا ة  3-2خبكؿ كاجل

 اوكركنة .
 3-2الجدول 

 مواصفات السميولينا العنبببصر
 الفعلية بمصر إيطاليا

 14.5 14.5 الر وبة %
 0.9 0.9 الرماد%
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 35 23-21.5 اجليلوتْب %
 12.14 14-12 الربكتْب %

  0.2 ليلوزالسي
 0 0 ميكركف  500حجل ا بيبات اذكرب من 
 2-0 2-0 ميكركف  425حجل ا بيبات اذكرب من 
 35-20 35-20 ميكركف  300حجل ا بيبات اذكرب من 
 45-35 45-35 ميكركف  212حجل ا بيبات اذكرب من 
 25-28 25-28 ميكركف  150حجل ا بيبات اذكرب من 

 18-10 18-10 ميكركف  150 غر من  حجل ا بيبات اذ

من اوحركؼ أف اوػاء لػخبخل كحن ػر رصيسػع   تشػكيل الحجػْب كلاػاؼ اوػاء بنسػن تتعػاكت حسػن 
 اولينا( ك رؽ الت ني  .-نوع اوكركنة كنوع السينولينا اوستذخبـ ) دقيق

بة إضػػػافة اوػػػاء اوسػػػتحنل مػػػا بػػػْب فنػػػ ال بالنسػػػبة للنكركنػػػة اإل ػػػباكٌب ) الحيػػػخباف الطوللػػػة ( تػػػَباكح نسػػػ
مػػن كزف الحجػػْب اوسػػتذخبـ ىف حػػْب أف الحجينػػة اوسػػتذخبمة   ت ػػني  اوكركنػػة الق ػػّبة  40%-35%

 من كزف الحجْب. %38-%33ت ل نسبة اواء اوستذخبـ في ا ارص ا الة إذ حواذ 
ذتربة كالرمػاؿ الحالقػة بػا كنا رنن ترشيح اواء من ا  7.0للناء اوستحنل مساكلا   phكرنن أف تكوف 

كرنن ا تذخباـ ميسرات وحاجلػة اويػاص حػٌب لػتل إزالػة  سػر اوػاء النػاتج  ػن كجػود كربونػات الكالسػيـو 
ككربونات اوا نسيـو لتإلولل ػا إذ أمػالح ذاصبػة  بػارة  ػن ايخبرككسػيخب الكالسػيـو كاوا نسػيـو ، كفينػا 

   -للع خ اصر ماء الحجن اوستذخبـ:
 اء راصقا كخاليا من الركا ن كاذجساـ الحالقة با .أف لكوف او -1
 خاذ من الطحل كالراصإلة . -2
 خاذ من الكاصنات ا ية الخبقيقة . -3
 مبحُب أف لكوف متحادؿ .  7.0مساكلا   phلا  -4

درجػػة م ولػػة فػػخبرجات ا ػػرارة  60-40ك ػػادة لسػػتذخبـ مػػاء الحجػػْب  نػػخب درجػػات حػػرارة تػػَباكح مػػا بػػْب 
 ا  نخب ا تذخباـ  ينولينا خشنة كالحك   إليح .الحالية لعال ا تذخبام 

 -مميزات استخدام الماء الدافئ في صناعة العجين :
 ا افظة  لي لوف السينولينا اذ عر لقنح الخبلوـر . -1
 ت داد ليونة الحجْب اذمر الرم لقلل ضغط الب ق للربشنة . -2
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 لسا خب  لي إنتاج مكركنة نا نة اولن  . -3

ا خبؼ من درا ة دقة  إلن الخبقيق ك السينولينا ا  وؿ  لي مكركنة جيخبة قػادرة  لػي  ا نتشػار 
 كالبقاء    اذ واؽ .

  دلتنولػخب  ولسػرا   لػي تػعنّب حجػل ا بيبػات ك  1984ألرلػل  ػاـ   5,6كلقخب أجرلع درا ػة    
سػػينولينا( اوسػػتذخبمة    ػػنا ة اوكركنػػة  لػػي موا ػػعات اجلػػودة اإل ػػتذراجات اذقنػػاح ال ػػلبة ) ال

 للنكركنة .
 ك وؼ نسلط الاوء  لي درجات نحومة حبيبات الخبقيق كالسينولينا .

إف  ػػغر حجػػل حبيػػات السػػينولينا لحطػػي تػػعنّب ملإلػػوظ   لػػوف السػػينولينا كلكػػن   لحطػػي نعػػ  
 التعنّب   لوف اوكركنة او نحة

الو ػػوؿ اذ أف حجػػل حبيػػات السػػينولينا او ػػاذ ل ػػنا ة اوكركنػػة لػػَباكح مػػابْب مت  1969فعػػي  ػػاـ 
 ميكركف . 150-500

مت الو ػػوؿ إذ أف حجػػل حبيػػات السػػينولينا او ػػاذ ل ػػنا ة اوكركنػػة لػػَباكح مػػابْب  1974فعػػع  ػػاـ 
 ميكركف . 142-488
  باكٌب .مت التو ل إذ أف حجل ا بيبات   لننر  لي جودة اإل 1977كىف  اـ 

 املشانن املرتتبٛ وَ تكمٗن زضجٛ حتبب السقٗل 2-6-1

حيث لقل ت رلف الخبقيق كلتجن  الخبقيق  Siftersمشاكل   النقل خ و ا  نخب اوناخل -1
 فوؽ اوناخل كمن   زنخبث إ اقة وراحل اإلمخباد السابقة .

 لربشنة .مشاكل   اوكب  فعقل نسبة إضافة للناء تقلل عخب كبّب الاغط ىف ا-2
 150مشاكل   التجعيف في بح منإلُب التجعيف اوستذخبـ م  دقيق محتاد درجة ىببا حواذ -3

ميكػػركف مػػ ال كزنتػػاج  100-60ميكػػركف  ػػّب منا ػػن مػػ  منإلػػُب التجعيػػف للػػخبقيق الػػرم درجػػة ىببػػا 
 لتحخبلالت كبّبة   درجات ا رارة كالسر ات كالر وبات النسبية  ي  التجعيف . 

 ألغباب الطٟٗػٗٛ لتفضٗن الػٗىٕلٍٗا الٍاعىٛ ٔاملتجاٌػٛ احلبٗبات ا2-6-2

 -النقاط البيضاء :-1
إف  ػػخبـ فػػان  حبيبػػات السػػينولينا مبحػػُب كجػػود حبيبػػات كبػػّبة ا جػػل خمتلطػػة مػػ  حبيبػػات  ػػغّبة 
ا جػػل لػػندل إذ ت ػػور ب ػػور بياػػاء   اوكركنػػة نتيجػػة للحجػػن الغػػّب جيػػخب للحجػػْب كالنػػاتج  ػػن  ػػخبـ 
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جػػػن ا بيبػػػات الكبػػػّبة ا جػػػل ل ػػػغر مسػػػاحة السػػػطح اخلػػػارج منسػػػوبة لوحػػػخبة الػػػوزف مقارنػػػة مب يلت ػػػا تح
ال ػػغّبة ا جػػل  .كاجلػػخبلر بالػػركر أنػػا كجػػخب أف زلػػادة حجػػل ا بيبػػات لػػندل إذ تقليػػل جػػودة اوظ ػػر 

 اخلارجع للنكركنة كزلادة البناء الربكتيِب  ا كجودة خواص الطبخ 
قػػاط البياػػاء النافػػة  ػػن  ػػخبـ انتظػػاـ ىبػػن السػػينولينا ب لػػادة الحجػػن كلكػػن كشنكػػن تقليػػل ت ػػور الن

 ذلأ   اوقابل  يخباور البناء الربكتيِب للنكركنة ككرلأ موا عات الطبخ .
 كشنكن التذلر من ارص البق  البيااء با تذخباـ مواد خاـ أك ر نحومة كأك ر فان  .

 خلط أنواع مختلفة من المواد الخام  -2
النظػػر  ػػن خػػواص اوػػواد اخلػػاـ فػػاف حبيبػػات الػػخبقيق ك السػػنيولينا النا نػػة كاخلشػػنة  ػػا أزمنػػة بغػػ  

 تحجن خمتلعة تبحا وساحة السطح كا جل النو ع  ا  .
فلػنع  الػوزف فإلبيبػات الػخبقيق ك السػنيولينا النا نػة  ػا محػخبؿ امت ػاص أ لػي للر وبػة   نػخب نعػ  

لط أك ر مػن نػوع مػن اوػواد رنػن ا افظػة  لػي التجػان    الظركؼ من درجات ا رارة . لرا  نخب خ
 مساحات اذ طح كا جل النو ع قخبر اإلمكاف .

 وخالطات صغيرة  –زمن خلط قصير -3
  ولة  كلنا قلع حجل حبيبات السينولينا كأ بإلع أك ر فانسا قل زمن الحجن كارا لندل إذ

 ذ اجلودة . نلية تشكيل اوكركنة كا  وؿ  لي منتج هناصع  ا
 كلن ح بعف تكوف اخلال ات   لة التنظيف   أق ر مخبة  كنة بخبكف إحخباث تحطل لإلنتاج .  

كاجلخبلر بالركر أنا لن ػح بتنظيػف خال ػات اوكػب  كػل كردلػة مػرة  لػي اذقػل للإلػخب مػن مشػاكل 
نػا بحػخب  تكتل الحجْب  لي بخبا ت اخلالط اذمػر الػرم قػخب لسػبن إذ تحعػن ك نػر اػرص التكػتالت في

 لنػا بػػعف اػػرص العطرلػػات مػن ا تنػػل أف تػػندل لظ ػػور بقػ  بياػػاء   اجملعػػف ا بتػػخباصع كاجملعػػف ذف 
 ارص العطرلات بحا ا لتكانر كلننو   اذجواء ا ارة .

الرتنٗبٛ املجالٗٛ حلبٗبات السقٗل ٔالػٗىٕلٍٗا ٔتأثريِا عمٜ وطاحن  2-6-3

 اإلٌتاج   

  حػػْب أف الػػخبقيق اوسػػتذخبـ  %65خبمة   م ػػر تكػػوف با ػػتذالص  ػػادة فػػاف السػػينولينا اوسػػتذ
كاجلخبلر بالػركر أنػا للإل ػوؿ  لػي مكركنػة  اليػة  %72  م ر    نا ة اوكركنة شنوف با تذالص 

ميكػػركف بػػخبقيق أك بػػخبكف  450اجلػػودة رنػػن أف لكػػوف حجػػل حبيبػػات السػػينولينا أك الػػخبقيق أقػػل مػػن 
 دقيق .
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زداد وحػػاف اوكركنػػة . ككلنػػا زاد الاػػغط أ ػػبإلع لػػوف اوكركنػػة  شنيػػل ككلنػػا اخنعػػ  ضػػغط الربشنػػة ا
 للوف البِب .

 لحطي اوكركنة لوف شنيل للذارة .  NTالتجعيف بنظاـ 
لحطػي اوكركنػة لػوف شنيػل لل ػعرة . كلػي  انػاؾ تػعنّب ملإلػوظ  جػل   HT ,HHTالتجعيػف بنظػاـ 

 حبيبات الخبقيق ك السنيولينا م  لوف اوكركنة .
 ا قلع حجل حبيبات الخبقيق قلع نسبة الرماد كازدادت خواص الطبخ .كلن

الَبكيبػػػػة او اليػػػػة  بيبػػػػات الػػػػخبقيق كالسػػػػينولينا كفينػػػػا للػػػػع نتػػػػاصج اذعػػػػاث الػػػػٍب أجرلػػػػع  لػػػػي 
 كتعنّباا  لي مراحل اإلنتاج .   

 -الخلط والعجن :
اص اوػػاء كقػػل زمػػن اخللػػط كلنػػا ازدادت نحومػػة حبيبػػات الػػخبقيق ك السػػنيولينا ازدادت قابليػػة امت ػػ

اوطلػػوب كازداد فػػان  الحجػػْب كأمكػػن ا ػػتذخباـ خال ػػات  ػػغّبة ا جػػل كلن ػػح بػػعف تكػػوف حجػػل 
  ميكركف لحطي نتاصج أفال . 250ميكركف كأقل من  350ا بيبات أقل من 

 -البثق :
نػػاء كلنػػا ازدادت نحومػػة حبيبػػات الػػخبقيق ك السػػنيولينا  ػػ ل الحجػػن للو ػػوؿ لحجػػْب متجػػان  لػػا ب

 بركتيِب م اذ  كارص اخلواص اامة جخبا للإل وؿ  لي مكركنة  الية اجلودة .
 -التجفيف :

لظ ر الب ور البيااء الٍب تكونع نتيجة خلشونة أك لحخبـ فان  الخبقيق ك السنيولينا   نخب اذنظنة  
 كالٌب  نتناك ا فينا بحخب .  NT , HT ,HHTاوذتلعة للتجعيف 

 حمػٍات املهطٌٔٛ  2-7-1

-وتتواجد محسنات المكرونة بالصور التالية :  
 وامػػل زلػػادة ا اماػػية )  حػػل لينػػو  ( م ػػل محػػ  السػػَبلأ كمحػػ  الَبترلػػأ كاػػرص تاػػاؼ  -1

 . %0.25إلكساب اوكركنة الطحل اللينو  بنسبة  ت لخب  ن 
 ػػػػكوربيأ ر  ػػػػػوربات ال ػػػػودلـو كاػػػػرص تاػػػػػاؼ –ل محػػػػ  إؿ  وامػػػػل ماػػػػاد لألكسػػػػخبة م ػػػػػ -2

 إلكساب اوكركنة  راكة بحخب التجعيف فحل ا تقاـك الكسر بس ولة ) متن  تاارة ا شاشة ( .
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جػػراـ للطػػن ىف  100كقػػخب لاػػاؼ اذ ػػكوربيأ إلكسػػاب اوكركنػػة وحػػاف كلاػػاؼ بنسػػبة ت ػػل اذ 
 . %0.25حْب لااؼ  وربات ال ودلـو بنسبة  ت لخب  ن 

اوستإللبات  م ل لي ي ْب ، أحادل كنناصي اجللسرلخب لألمحاض الخبانية  كارص تاػاؼ  كسػاب -3
 اوكركنة  راكة بحخب التجعيف فحل ا تقاـك الكسر بس ولة ) متن  تاارة ا شاشة ( .

 وامػػػػػل تحػػػػػخبلل ا نوضػػػػػة م ػػػػػل محػػػػػ  السػػػػػَبلأ ، محػػػػػ  اذ ػػػػػيتيأ ، محػػػػػ   -1
ـ كالكالسيـو ،  كتات ال ودلـو كالبوتا ػيـو كالكالسػيـو ا كتيأ،  َبات ال ودلـو كالبوتا يو 

كاػػي نسػػتذخبـ لتحػػخبلل درجػػة ا نوضػػة كذلػػأ ىف حالػػة اخنعػػاض محوضػػة مػػاء الحجػػْب  ػػن ا ػػخب 
كلكن  نخب ا اجة لرف  ا ناية   7.0الطبيحية واء الحجْب   pHاوطلوب فنن اوحركؼ أف درجة 

    %0.25خب ارص الحوامل بنسبة  ت لخب  ن كنا او ا اؿ ىف إجنلَبا حنتاج إلضافة أح
مواد حافظة م ل مح  السوربيأ ، ك وربات البوتا يـو كالكالسيـو كاػي تحنػل  -2

 لي زلادة فَبة ال الحية كا عاظ  لي اونتج من دنو ال نوع من البكَبلا الاارة كتااؼ بنسبة 
 . %1 ت لخب  ن 

 - وامل  بيحية لتإلسْب اللوف م ل : -3
 ْب ) فيتػػامْب أ ( لحطػػي اوكركنػػة اللػػوف اذ ػػعر الك رمػػا  كشنكػػن ا ػػتذخباما بنسػػن الرلبػػو فيالفػػ

جراـ للطن (  كاجلخبلر بالركر أنا كجخب بالتجربة أف  لوف اوكركنة اوكتسن من  15-5تَباكح ما بْب ) 
 ا . .إضافة الرلبوفيالفْب ل كؿ بتحرض اوكركنة ليـو كامل للاوء كذلأ بحخب تحرض الرلبوفالفْب حرارل

  البيتاكػػاركتْب ) فيتػػامْب ب ( لحطػػي اوكركنػػة اللػػوف اذ ػػعر اواصػػل إذ ا نػػرة  كشنكػػن ا ػػتذخباما
 جراـ للطن (   15-5بنسن تَباكح ما بْب ) 

  ( كاجلخبلر بالركر 25-15-5الكركل اونتاز أك الكارم  كلااؼ بنسبة تَباكح ما بْب ) جراـ للطن
 ػػػر   مػػػاء الطػػػبخ   حػػػْب   لظ ػػػر اللػػػوف اوكتسػػػن بصضػػػافة أف اللػػػوف اوكتسػػػن بصضػػػافة الكػػػركل لظ

جػػػراـ للطػػػن أ طػػػي نتػػػاصج  اليػػػة كنػػػا أف اللػػػوف اوكتسػػػن  30-20كأف إضػػػافة الكػػػركل مبحػػػخبؿ الكػػػارم 
 20للنكركنػة   لتػعنر بػػالتحرض للاػوء ك  للإلػػرارة كنػا لتنيػ  الكػػركل بػرخر الػػ نن الػرم   لتجػػاكز 

 جنيا م رم للكيلوجراـ . 
كلحطي لوف أ ػعر ك رمػا  للنكركنػة   Tetetrazineل ىسْب اللوف ال نا ية م ل الَبترازلن وام-8

كلحطػػي نتػػاصج راصحػػة كلػػن لظ ػػر ىف مػػاء   , كلاػػاؼ بنسػػبة   تتحػػخبل جػػراـ  أك جػػراـ كن ػػف بػػالطن
 الطبخ ..

 إضافة اجليلوتْب -8
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ق القنػػػح الطػػػرم كألاػػػا لاػػػاؼ اجليلػػػوتْب للنكركنػػػة هبػػػخبؼ ىسػػػْب جػػػودة اوكركنػػػة النافػػػة مػػػن دقيػػػ
 %25إلنتاج مكركنة ورضي السكر .فبالنسبة للخبقيق الرم زنتول  لػي نسػبة جيلػوتْب  ػرل أقػل مػن 

إذ  %26شنكػػن إضػػافة اجليلػػوتْب اجلػػاؼ ا يػػوم بنسػػبة كجػػل /للطػػن لرفػػ  نسػػبة اجليلػػوتْب الطػػرم مػػن 
31%. 

تػنذع  نسػبة النشػا إذ أقػل مػا كبالنسبة ورضي السكر لتل إضػافة جيلػوتْب جػاؼ كىف اػرص ا الػة 
 شنكن ك لكن ذلأ رنحل الحجْب قول  ا لندل لرف  الاغط .

 إضافة فيتامينات  كمحادف للخبقيق .-9
كمشػكلة الػخبقيق اوذ ػر للنكركنػة كاوػ كد بالعيتامينػػات اػو أف بحػ  العيتامينػات لػركب   اوػػاء 

 لرلأ ا تذخبمع ا َبات العيتامينات خ و ا ال يامْب .
 -ا للع القيل اوقرر إضافت ا  بقا للقوانْب اونظنة بالو لات اوتإلخبة اذمرلكية :كفين

  ل/كجل6.38  نيامْب 
  ل /كجل 3.96رلبوفالتْب 
  ل /كجل  52.8نيا ْب 
  ل /كجل  88  حخبلخب 

  ل /كجل 2.112  كالسيـو 
 حمػٍات  السقٗل  2-7-2

تيعتػػػا إ طػػػاء  ػػػراكة لبابػػػة  وامػػػل ماػػػادة لألكسػػػخبة م ػػػل محػػػ  اذ ػػػكوربيأ ك   -1
اخلب  كاللوف اذمحر الالم  م  للقشرة مػ  إ الػة فػَبة  نػر الر يػف  لػي الػرؼ كلاػاؼ بنسػبة   

 جراـ   الطن  . 100ت لخب  ن 
 وامػػل زلػػادة إنػػ مي اذلعػػا أميليػػ   كتيعتػػا إ طػػاء  ػػراكة لبابػػة اخلبػػ  كاللػػوف اذمحػػر  -2

 جراـ للطن . 10لي الرؼ كلااؼ بنسبة الالم  للقشرة م  إ الة فَبة  نر الر يف  
 وامل كقػف نشػاط إنػ مي اذلعػا أميليػ   م ػل البيتػا أميليػ  )  لنػا بػعف زلػادة اذلعػا  -3

 جراـ للطن.  10أميلي   لكسر الشبكة اجليلوتينية  نخب زلادتا  نخب ا خب اوسنوح ( كلااؼ بنسبة 
 -مبياات الخبقيق م ل: -4
 ق كفػوؽ أكسػيخب البنػ كات  كلاػاؼ بنسػبة   تتحػخبل البّبكأكسيخبات  م ل فػوؽ أكسػيخب ال صبػ

 جراـ بالطن كاي مسنات  نا ية لتبي  الخبقيق اوستذخبـ ىف  نا ة اوكركنة.
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  البّبككلورلػػخبات  م ػػل فػػوؽ كلورلػػخب ال صبػػق ك كلورلػػخب البن كلػػل كفػػوؽ كلورلػػخب البن كلػػل كلاػػػاؼ
سػتذخبـ    ػنا ة اوكركنػة  بنسبة   تتحخبل جراـ بالطن كاي مسنات  نا ية لتبي  الػخبقيق او

 -لحرض بياف بعااء ا سنات باللغة اإلجنلي لة : 4-2، كاجلخبكؿ 
 4-2الجدول 

 عوامل زيادة الحموضة عوامل مضادة لألكسدة مستحلبات
Leceithene,  L- Ascorbic acid Citric acid 
Mono,di glycerides of 

fatty acids 
Sodium Sorbate Tartaric acid 

  وامل تحخبلل ا نوضة مواد حافظة واد ملونةم
-Carotine Sorbic acid Citric acid,Lactic acid, 

Acetic acid,  
Riboflavene Pottasium& Calcium 

Sorbate 
sodium,pottasium,calciu

m citrate 
 مبياات  وامل تقليل نشاط ا لعا اميلي   وامل زلادة ا لعا اميلي 

- Amylase -Amylase Peroxides e.g. penzoyl 

peroxide, mercuric 
peroxide 

  Perchlorides e.g.penzoyl 

perchloride, mercuric 
perchloride 

 لقينة الغراصية للنكركنة..اخل لتإلسْب ا…شنكن إضافة البي  كاخلاراكات كالردة كالعوؿ ال ولا 
 -البيض :

أكؿ مرة ا تذخبـ البي    خلطة الحجػاصن كػاف   أوانيػا حيػث ا ػتذخبـ   ت ػني  النػودل  ب ػورة 
مخبكدة كلكنا انتشر بحخب ذلأ   دكؿ الحا  خ و ا الو لات اوتإلخبة اذمرلكية  حيث ارتبط إنتاج 

كىف الوقع الػراان أدخلػع   plain noodlesتسني  النودل  بالبي  كالنودل  الٍب   ىتول  لي بي 
مكونات البي  م  الك ّب من أنواع الحجاصن كاوكركنة ك اإل باكٌب ،كقخب لااؼ البي  بعحخب ال ور 

 -التالية :
  عار بي   اصل أك  نخب . -1
 بي  كامل  اصل أك  نخب . -2
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 بودرة بي  ىف شكل بي  كامل أك  عار . -3
وا ػػػعات ضػػػركرة خلػػػو البػػػي  مػػػن البكَبلػػػا كخ و ػػػا السػػػاوونيال كىف السػػػنوات اذخػػػّبة حػػػخبدت او

ك يػػػ  منتجػػػات البػػػي  اوسػػػتذخبمة ىف  ػػػنا ة اوكركنػػػة رنػػػن أف لرا ػػػي في ػػػا الشػػػركط ال ػػػإلية فيلػػػـ  
درجػة  62بسَبة البي  ىع تركؼ كافية للبسَبة حيث لحرض لعَبة نالث دقاصق كن ف  نخب درجة 

 كن التلوث هبا  نخب  نلية كسر البي  .لاناف قتل الساوونيال الٍب من اون
أما نسن البي  اوستذخبمة فيذتلف حسن اووا عات القيا ية اخلا ة بكل دنوذج . كتشّب  لة 

  5كيلػػػو جػػػراـ مػػػن السػػػينولينا لاػػػاؼ إليػػػا   95إذ أف كػػػل   MACCORONI JOURNALاوكركنػػػة 
  عار البي  الطازج .كجل من   12.5كجل من البي  الطازج أك   20كيلوجراـ  عار بي  أك 

حيػػػث سنلػػػط البػػػي  اجملنػػػخب مػػػ  اوػػػاء اوسػػػتحنل إل ػػػخباد الحجػػػْب أمػػػا البػػػي  الطػػػازج فيجػػػن خعقػػػا 
 كترشيإلا قبل إضافتا للسينولينا .

أمػػا  نػػخب ا ػػتحناؿ البػػي  اجلػػاؼ فػػيذلط مػػ  السػػينولينا كلاػػخ ىف أج ػػ ة الح ػػر ىف أننػػاء مرحلػػة 
 اإلنتاج .

 جاتْ وعاوالت حتٕٖن البٗض ٔوٍت 2-8-1

 نػخب إجػػراء  نليػة ف ػػل متولػات البػػي   ػن بحاػػ ا   لػتل حػػخبكث الع ػل بالكامػػل فنػ ال  ػػعار 
 بياض . %15مادة جافة زنتول  لي  %45البي   الرم زنتول  لي 

 كفينا للع اوحامالت اوستذخبمة للتإلولل بْب منتجات البي  كبحا ا 
 بػق كالطبػق زنتػول    لػي  12تػول   لػي كشنكن ا  وؿ  لي النتاصج التالية مػن  كرتونػة بػي  كى

 -بياة  : 30
 كيلوجراـ بي  كامل الوزف .  21.3

 كيلو جراـ  اصل بالكامل .  17.92
 كيلوجراـ  اصل بياض   8.03
 كيلوجراـ بي  جاؼ ) كامل (  4.9

 كيلوجراـ بياض جاؼ 1.27
 كيلوجراـ  عار جاؼ   3.63

 كنية البي  اواافة : 
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ا ػخب  USDAفة مػن بلػخب آلخػر فعػع الو لػات اوتإلػخبة حػخبدت موا ػعات  تلف كنيػة البػي  اواػا
  20كيلػػػو جػػػراـ  ػػػعار جػػػاؼ أك   5بػػػالوزف اجلػػػاؼ ليكػػػوف تقرلبػػػا   %5.5اذدىن عيػػػث   لقػػػل  ػػػن 
 كيلوجراـ اولينا.  95كيلو جراـ  عار  اصل  ازج أك  نخب لكل   12.5كيلوجراـ بي   ازج أك 

حػة بياػػات كاملػة  لػي اذقػػل لكػل كاحػخب كيلػػو جػراـ اولينػػا ) كىف إلطاليػا لاػاؼ البػػي  مبحػخبؿ أرب
جػػػراـ بػػػي   ػػػازج ( كحػػػخبدت قػػػوانْب التوحيػػػخب القيا ػػػع ىف م ػػػر نسػػػبة  200اػػػرص الكنيػػػة لنػػػتج من ػػػا 

  لي اذ اس اجلاؼ .%5.5إضافة البي  عيث   تقل  ن 
ٍب زنتول ا البي  كدرجة كلتل اختيار البي  اوستذخبـ    نا ة اوكركنة  لي أ اس اوادة اجلافة ال

 اللوف .
مػػادة جافػػة كالبػػي  الكامػػل السػػاصل أك  %45فيػػتل شػػراء  ػػعار البػػي  السػػاصل كاجملنػػخب  لػػي أ ػػاس 

 مادة جافة  %26-%25اجملنخب  لي أ اس 
 وٕاصفات البٗض 2-8-2

 -أوال مواصفات البيض المجمد :
 لكل جراـ . 5000الحخبد الكلي للبكَبلا   ل لخب  ن  -4 حخب أدىن. %15الربكتْب  -1 

 %28الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخباوف  -5
 حخب أدىن .

 جراـ  50الساوونيال خالية ىف كل  -5

 %45اوػادة اجلافػة  -6
 حخب أدىن 

 جراـ . 1الكولعوـر خالية ىف كل  -6

درجػػػػػػػػػة ا نوضػػػػػػػػػة  -7
PH 6-6.5 

 للجراـ  10للجراـ كاخلنّبة أقل من  10الحعن أقل من  -8

 -ثانيا مواصفات صفار البيض الجاف :
حػػػػػػػػػػػػػػخب %3.5ر وبػػػػػػػػػػػػػػة  -1

 أق ي .
 حخب أق ي  2.5اض دانية حرة  -6

حػػػػػػػػػػخب  %60الػػػػػػػػػػخباوف  -2
 أدىن .

 لكل جراـ حخب أق ي . 5000دد البكتّبم  -7

 PHدرجػػػػػػػػة ا نوضػػػػػػػػة  -3
6-6.5% 

 كلعوـر خالية لكل جراـ . -8

 جراـ . 50 اوونيال خالية ىف كل  -9 %22محامػػػل الػػػركباف  -4
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 حخب أدىن 
اجللوكػػػػػوز حػػػػػػخب أق ػػػػػػي  -5

0.01%. 
 جراـ للجراـ الواحخب . 10أقل من  مخّبة كالحعن -19
 

كال ػػعار اجملعػػف رنػػن أف لكػػوف نابػػع كمحامػػل بػػعن مي جلوكػػوز أك كسػػيخب كذلػػأ إلزالػػة اجللوكػػوز  ػػا 
 لسا خب  لي   لنا مبوا عات نابتة لعَبات أ وؿ .

كيلو   100لوضح محخب ت إضافة ا تولات اوذتلعة للبي  كاوطلوب إضافت ا لكل  5-2كاجلخبكؿ 
 مادة جافة  تولات البي  .%5.5 إلنتاج مكركنة أك نودل  ىتول  لي  %14دقيق ر وبتا جراـ 

 5-2الجدول 
محتوى البيض من المادة  الناتج

 الجافة %
الكمية المطلوب إضافتها 

 كجم  100لكل 
 10.625 47 ال عار 

46 10.785 
45 11.126 
44 11.312 
43 11.625 

 18.5 27 البي  الكامل 
26 19.2 
25 20 
24 0.812 

بػػػػػػػودرة بػػػػػػػي  جافػػػػػػػة )  ػػػػػػػعار أك 
 بي  كامل (

95 5.25 

كىف كػػل ا ػػا ت فاوكركنػػة او ػػنحة مػػن السػػنيولينا أك خملػػوط السػػنيولينا مػػ  البػػي  رنػػن أف تكػػوف 
 خاضحة ووا عات فارلة دقيقة .

صنتػاج مكركنػة مػن دقيػق   حْب أف بح  الخبكؿ م ل أوانيا لَبؾ حرلة إضافة البي  حيث تسػنح ب
لػػػرلأ ف ػػػو زنتػػػاج إلضػػػافة  %11-10القنػػػح الحػػػادم ، كحيػػػث أف الػػػخبقيق زنتػػػول  لػػػي نسػػػبة بػػػركتْب 

بياػات لكػل   10البي  الكامل  اصال أك  نخبا لرفػ  الربكتػْب كىسػْب القينػة الغراصيػة حيػث لاػاؼ 
لبػي  جيػخبا كترشػيإلا كيلو دقيق  لنا بعنا رنن  جن الخبقيق م  البي   كاواء مػ  مالحظػة ضػرب ا

قبل ا  تذخباـ   حْب أف البي  اجلاؼ رنن إضافتا أك  م  اواء كسنلط جيخبا كلَبؾ اوذلػوط  ػخبة 
  ا ات قبل ا تذخباما .
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 أِي ططم حتمٗن حمتٕٖات البٗض  2-8-3

 لتقخبلر الكوليسَبكؿ كتستغرؽ لـو كن ف   تكنا ا . digitonin   رلقة داجيتونْب  -1
 لتقخبلر الكوليسَبكؿ كتستغرؽ نالنة ألاـ   تكنا ا .    brominationمينيشوف  رلقة برك  -2

 كتحطي نتاصج   حواذ لـو .   lipoid pzos رلقة ليبود ب كز -8
 صٕٖا وهطٌٔٛ فٕه ال 2-8-4

  السنوات اذخّبة انتشر ا تذخباـ دقيق فوؿ ال ػولا اونػ كع الػخبان    ػنا ة اوكركنػة لال ػتعادة 
مقارنة بْب القنػح كدقيػق فػوؿ  6-2مستذلر كىف اجلخبكؿ  %90الربكتيِب الرم ل ل إذ  من متواص

ال ػػػولا  ػػػّب اونػػػ كع الػػػخبان خلنسػػػة أنػػػواع خمتلعػػػة مػػػن فػػػوؿ ال ػػػولا  تولاهتػػػا مػػػن الربكتينيػػػات كاوحػػػادف 
 كالخباوف .

 6-2الجدول 
دقيق  المحتويات

 القمح
 أنواع دقيق فول الصويا

1 2 3 4 5 
 5.7 4.9 6.3 3.3 9 14.3 اواء

 6.43 4.54 5.6 6 6.71 0.49 اوحادف )الرماد(
 46.4 43.6 40.3 50.6 53.1 10.5 بركتْب ) مادة جافة (
 11.5 23.2 25.2 9.6 1.6 1.2 داوف ) مادة جافة (

كلالحظ   ارا اجلػخبكؿ أف نسػبة الربكتػْب   دقيػق القنػح مػنذع   ػن دقيػق فػوؿ ال ػولا بعنوا ػا 
كاي تحادؿ مخسة مرات ضحف نسبة الربكتْب  %53-40حيث بلغع نسبة بركتْب فوؿ ال ولا اخلنسة

 ىف دقيق القنح .
ك الكة  لي ذلأ فربكتينيات فوؿ ال ولا تحطي أم ل إضافة لألمحاض اذمينية اذ ا ية ، كلااؼ 

جػػ ء دقيػػق  100جػػ ء لكػل  10-8دقيػق فػػوؿ ال ػولا اونػػ كع الػخبان إذ دقيػػق القنػػح بنسػبة تػػَباكح بػْب 
قنػػػػح ،ك نالػػػػة اوكركنػػػػة اواػػػػاؼ إلي ػػػػا فػػػػوؿ ال ػػػػولا مػػػػن حػػػػخبكث مشػػػػاكل   الط ػػػػي شنكػػػػن إضػػػػافة 

 Monoylyceride Steasateمونوجلسرلخبات الي ا 
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 املهطٌٔات شات الٍهّات املدتمفٛ  2-8-5

ت ر ىف اذ واؽ مكركنات من أنخبكنسيا كبخبأ ت نيح ا ىف الو ن الحر  ىع مسني إنخبكمي  
جراـ تكعي لحنل  بق كاحخب ش ي ك ادة   75 ات خمتلعة كالٍب تحبع  ادة    بوات  غّبة بنك

 جراـ  كاي كنا للي 3.5جراـ ككي  زلع كزنا7.5لوض  داخل كي  اوكركنة كي  توابل كزنا
 شحرلة أك نودل   بنك ة اخلاار  . -1
ة  خبا أف مسإلوؽ الب ل شحرلة أك نودل  بنك ة الخبجاج اخلا ة أك الكارل تشبا السابق3،  2

 بال لع لستيبخبؿ بالكارل . .

 شحرلة أك نودل   بنك ة اللإلل البقرل أك بنك ة الركبياف ) اجلنربل (. 5، 4

كفينا للي بياف مبكونات ارص اوكركنات ذات النك ات اخلا ة  لنا بعف  مكونات شحرلة الركبياف 
 ة إذ مسإلوؽ نك ة الركبياف  .اي اوكونات اوظللة ىف شحرلة اللإلل البقرل باإلضاف

 شعرية بنكهة اللحم البقرى شعرية بنكهة دجاج خاصة شعرية بنكهة الخضار
 -أوال الشعرية : -أوال الشعرية : -أوال الشعرية :

 دقيق قنح  -1 دقيق قنح  -1 دقيق قنح  -1
 لع النذيل   زلع نباتي ك   -2 زلع نباتي ك لع النذيل    -2 زلع نباتي ك لع النذيل    -2
 ملح كربونات البوتا يـو -3 ملح كربونات البوتا يـو -3 ملح كربونات البوتا يـو -3
 بوليعو عات ال ودلـو -4 بوليعو عات ال ودلـو -4 بوليعو عات ال ودلـو -4
  ن   بيحع . -5  ن   بيحع . -5  ن   بيحع . -5
6-  . .  -6 كربونات  ودلـو .كربونا  -6 كربونات  ودلـو  ت  ودلـو

 -ثانيا كيس التوابل : -ثانيا كيس التوابل : -ثانيا كيس التوابل :
ملح جلونامات أحادل  -1

 ال ودلـو 
ملح جلونامات أحادل  -1

 ال ودلـو 
ملح جلونامات أحادل  -1

 ال ودلـو 
  كر  -2  كر  -2  كر  -2
 E-621مح ز نك ات  -E-621 3مح ز نك ات  -3 مبي  مستذلر من الررة  -3

 مسإلوؽ نك ة  ل بقرل  -4 مسإلوؽ نك ة الخبجاج  -4 مسإلوؽ الب ل  -4
 خال ة اخلنّبة . -5 خال ة اخلنّبة . -5 مسإلوؽ ال ـو . -5
 مسإلوؽ الكرات  . -6 مسإلوؽ الب ل . -6 مسإلوؽ الكرف . -6
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مسإلوؽ فلعل ا ود ككراميل  -7 مسإلوؽ ال ـو . -7 مسإلوؽ العلعل . -7
. 

 مسإلوؽ الكرف  كالب ل .  -8 مسإلوؽ زننجبيل . -8 لزيت ثالثا كيس ا
 مسإلوؽ ال ـو  كفلعل أمحر  -9 مسإلوؽ فلعل  -9 زلع نباتي . -1
 ثالثا كيس الزيت  ثالثا كيس الزيت  مسإلوؽ الب ل  -2
 زلع نبايت . -1 زلع نباتي . -1 مسإلوؽ العلعل ا ار  -3
 مسإلوؽ الب ل  -2 مسإلوؽ الب ل  -2 

تستقبل اوواد اخلاـ إذ م ان  اوكركنة  با أك   جوا ت أما   ا الة اذكذ تستذخبـ أنظنة نقل 
نيوماتيكيػػػة    ػػػإلن اوػػػواد اخلػػػاـ مػػػن الشػػػاحنات أك  ربػػػات السػػػكأ ا خبلخبلػػػة كدفح ػػػا إذ  ػػػوام  

 التذ لن .
ت فعنػػػا لػػػتل  ػػ لن اػػػرص اجلػػػوا ت ىف لو ػػات مبذػػػازف خا ػػػة كىف حالػػة كركد اوػػػواد اخلػػػاـ ىف جػػوا 

حيػث لػتل تلقػػيل متػول اػػرص اجلػوا ت بػػالطرؽ اليخبكلػة ىف  ػػْب ا  ػتقباؿ كاػػي تحلػو خػػط نقػل بػػخبف  
ا واء من ضوا ط خا ة حيث ىنل اوادة اخلاـ بوا طة ارا ا واء اواغوط إذ  ػوام  خر ػانية أك 

ف حجػػل اػػرص ال ػػوام  تبحػػا لسػػحة  او ػػن  اإلنتاجيػػة . كتػػ كد اػػرص محػخب  أك مػػن العيػػرب جػػالس ك تلػػ
 ال وام   نخب أ عل ا بعج  ة خا ة لتس يل تعرل  كانسياب اوادة اخلاـ .

  عناصر وحدات تداول المواد الخام بمصانع المكرونة 2-9-1
خلػاـ لحرض خمططات توضيإلية ذاػل  الحنا ػر اوسػتذخبمة   كحػخبات تػخبكاؿ اوػواد ا 2-2الشكل 

 -مب ان  اوكركنة كاي كنا للع :
 ػػوام   ػػ لن الػػخبقيق أك السػػينولينا أك الػػرابش كاػػرص ال ػػومحة مػػ كدة بربشنػػة  ػػإلن ككػػرلأ  -1

 ا از لتس يل  نلية تعرل  ال ومحة .
 مرشح تنقية كحخبة تخباكؿ اوواد اخلاـ من الغبار . -2
ؿ خػػػػط النقػػػػل  ػػػػيكلوف لع ػػػػل الػػػػخبقيق أك السػػػػينولينا  نػػػػخب دخولػػػػا اذ اوكػػػػب  مػػػػن خػػػػال -3

النيوماتيكي حيث لتإلرؾ ا واء ا نل باوواد اخلاـ داخل السيكلوف حركة دكامية لنتج  ن ػا  ػقوط 
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اوواد اخلاـ إذ أ عل بعحل اجلاذبية ك إلن ا واء بوا طة خط العلَب أك خط  إلن نعاخ ) بالكر 
.  ) 
 يكي . يكلوف لع ل الخبقيق أك السينولينا كالقادـ من خط النقل النيومات -4
 قادكس فني  اوواد اخلاـ ا تحخبادا لسإلب ا بوا طة برشنة النقل.  -5
  رشة جلرش رابش اوكركنة) اوكركنة التالعة ( الٍب لتل تلقين ا لخبكلا  -6
 رشػػػػػة كمنشػػػػػار اإل ػػػػػباكٌب فاجملرشػػػػػة جلػػػػػرش الكيحػػػػػاف كال كاصػػػػػخب النافػػػػػة  ػػػػػن قػػػػػر اوكركنػػػػػة  -7

 اإل باكٌب   اونشار .
 لطإلن الرابش كالرم مت جرشا ا تحخبادا لت نيحا مرة أخرل  Cylindersمطإلنة بع طوانات -8
خطوط رصيسية وركر اوواد اخلاـ م  ك يط النقل ) ا واء ( كشنكػن أف تكػوف خطػوط فػاكيـو  -9

 أك خطوط ضغط  .
 مركحة شعط الغبار من الوحخبة  رب فلَب ف ل اذتربة الحالقة ىف الغبار  -19
 اوواد اخلاـ .مغنا ي  لع ل اذجساـ اوحخبنية من  -11
 رباؿ اات ازم متحخبد الطبقات لع ل اذجساـ الغرلبة كا بيبات كبّبة ا جل  ن الخبقيق أك  -12

 السينولينا .
  رباؿ اات ازم لع ل ناتج  إلن الرابش كإ ادة اخلشن   ادة  إلنا . -13

خبقيق كحنيط القارئ  لنا بعف محرفة مقاس نقوب الغرابيػل لعيػخب   محرفػة كػال مػن مقػاس حبيبػات الػ
أك السػػينولينا الػػٍب   شنكػػن مركراػػا   الغربػػاؿ ككػػرلأ مقػػاس ا بيبػػات الػػٍب شنكػػن مركراػػا   الغربػػاؿ 

 لرلأ فاف حجل مقاس اوناخل من اذمور ا امة   قسل الخبقيق   كل م ن  مكركنة  .
  -كاناؾ نظامْب أ ا ْب مستذخبمْب ىف مقا ات نقوب الغرابيل كذنا:

 و ة أك اوقاس بالبو ة ) نظاـ أمرلكع ( بحخبد العتإلات ىف الب -1
 بقياس ال قن باويكركف أك باولينَب  )نظاـ أكرم ك اوع (. -2

 لو التإلولالت اخلا ة برلأ . 7-2كاجلخبكؿ 
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 7-2الجدول 

 القياس  بالبوصة القياس  بالمليمتر القياس بالميكرون عدد الثقوب فى البوصة
4 4760 4.76 0.185 

6 3360 3.36 0.131 

8 2380 2.38 0.093 

12 1680 1.68 0.065 

16 1190 1.19 0.046 

20 840 0.84 0.0328 

30 590 0.59 0.0323 

40 420 0.42 0.0164 

50 297 0.29 0.0116 

60 250 0.25 0.0097 

70 210 0.21 0.0082 

80 117 0.17 0.0069 

100 149 0.14 0.0058 

140 105 0.1 0.0041 

200 74 0.07 0.0029 

230 62 0.06 0.0024 

270 53 0.05 0.0021 

325 44 0.04 0.0017 

400 37 0.03 0.0015 

625 20 0.02 0.0008 

1250 10 0.01 0.0004 

2500 5 0.005 0.0002 

) ضغط خلذلع (. -14  خط نانوم لتجني  الغبار ك ادة لكوف خط فاكيـو
لنقػػل الػػخبقيق أك السػػينولينا بػػا واء اواػػغوط بنظػػاـ السػػإلن كالطػػرد   Blowersنعػػاخ اػػواء  -15

لنقػػل الػػخبقيق أك السػػينولينا بكنيػػات مػػخبدة بػػْب حيػػ لن باػػغطْب خمتلعػػْب   Air Lock.مػػب  اػػواء 
 كة .كذلأ ون  تكتل الخبقيق كإ اقة ا ر 

 مب  اواء م   ن  لتجني  خرج مب  اواصع م  خط الطرد للنعاخ . -16
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 فالتط املٕاز اخلاً  2-9-2

 -شنكن تقسيل فالتر اوواد اخلاـ إذ :
 فالتر ف ل اذتربة الحالقة   الغبار اووجود   اذج اء اوذتلعة لوحخبة تخباكؿ اوواد اخلاـ.  -1
مػػن خطػػوط نقػػل اوػػواد اخلػػاـ بػػا واء اواػػغوط لتذ لنػػا فالتػػر ف ػػل اوػػواد اخلػػاـ  ػػن ا ػػواء  -2

 داخل  وام  التذ لن .
 -وفيما يلى بأجزاء المكونة لهذه الفالتر بصفة عامة :

 خطوط فني  الغبار أك خط ضخ اوواد اخلاـ با واء اواغوط . (1
 نو ػػة مػػن ال ػػنامات ا واصيػػة تحنػػل  لػػي دفػػق نباػػة مػػن ا ػػواء اواػػغوط داخػػل جػػوارب )  (2

 أ طوانات العلَب القناشية ( لع ل الخبقيق اوَباكل  لي السطح اخلارجع  ا .
 مركحة  إلن الغبار أك اوواد اخلاـ اونقولة با واء اواغوط  (3
 اجلسل اخلارجع للعلَب . (4
 جواؿ فني  الخبقيق اون كع من الغبار . (5
 مب  اواصع لنقل الخبقيق اوتجن  أ عل العلَب اذ جواؿ خارجع . (6
ش للطرؽ أ عل العلَب  لي فػَبات متبا ػخبة لعػَبات مػخبدة لتسػ يل  نليػة فنيػ  اوػواد جاكو  (7

 اخلاـ اوع ولة  ن الغبار أ لي ا ب  ا واصع 
 جسل  ومحة   لن اوواد اخلاـ اونقولة صطوط ا واء اواغوط . (8
 دخوؿ اوواد اخلاـ إذ داخل ال ومحة  (9

  نعْب من العالتر .لبْب خمطط توضيإلع  رلن ال 3-2كالشكل 
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 اغتكباه ٔختعَٖ املٕاز اخلاً  2-9-3

 -للي : لتل إمخباد م ان  اوكركنة باوواد اخلاـ  ن  رلق  خبة  رؽ نركر من ا ما
 إلن اوواد اخلاـ مػن الشػاحنات أك السػكأ ا خبلخبلػة بعنظنػة السػإلن ا واصيػة  -1

 اووجودة في ا .
اوػواد اخلػاـ إذ  ػوام  السػإلن بػا واء  ن اوواد اخلاـ   نقرة السإلن   نقل  -2

اواغوط أك نقػل اوػواد اخلػاـ إذ الت ػني  مباشػرة بػا واء اواػغوط كالشػكل التػاذ لبػْب اػرص 
 اونظومة .

 نقل اوواد اخلاـ من مطإلن  اكر إذ م ن  اوكركنة با واء اواغوط .  -3
ينولينا ( بوا ػطة الشػاحنات اوػ كدة لبػْب أحػخب أنظنػة نقػل اوػواد اخلػاـ ) دقيػق أك  ػ 4-2كالشكل 

 بعنظنة نقل اواصية . 
  -حيث أن :

 1 بالكر ) نعاخ اواصع( كاو لحنل با تنرار  واؿ فَبة تشغيل الوحخبة 
مب  اواصع مبجن  فا ب  ا واصع لقػـو بنقػل اوػواد اخلػاـ مػن جانػن ال ػوام  اذ اجملنػ  

  واصع م  ا واء اواغوط اخلارج من البالكر .كىف اجملن  سنتلط الخبقيق اخلارج من ا ب  ا
2 

 3 إذ مراحل التنظيف كالت ني  

اػػوبر ) قػػادكس( فنيػػ  اوػػواد اخلػػاـ القادمػػة مػػن ال ػػوام  كمػػ كدة مببػػْب مسػػتول إلكػػَبك  
 لتإلكل ىف ف ل كك ل برشنة ال ومحة تبحا وستول اوواد اخلاـ با وبر .

4 

ال ػومحة كتػ كد الربشنػة مبجنو ػة محالػة مػن امػتالء خػط الطػرد برشنة لسإلن اوواد اخلػاـ مػن 
للربشنة مكونة من بوابة مع لية م  معتاح هنالة مشوار فحنخب امتالء خط الطرد للربشنة ترتعػ  
البوابػػة ذ لػػي فت ػػل إشػػارة مػػن معتػػاح هنالػػة مشػػوار  طػػاء خمػػرج الربشنػػة فتتوقػػف الربشنػػة   

 ا اؿ . 

5 

تس يل تػخبفق اوػواد اخلػاـ النا نػة ) دقيػق أك ػينولينا( مػن أ ػعل  مرؾ اات ازم لحنل  لي
ال ػػومحة إذ الربشنػػة كمنػػ  تحػػرلش اوػػواد اخلػػاـ كاػػو لحنػػل ب ػػعة مسػػتخبشنة  ػػواؿ فػػَبة  نػػل 

 اجملنو ة .

6 

مبْب مستول إلكػَبك  مػن النػوع التقػار  السػحول لػتإلكل ىف تشػغيل ا ػ از  نػخب خلػو قػاع 
 . ال ومحة من اوواد اخلاـ

7 
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 8,9  وام  اوواد اخلاـ الٌب لتل ا تقبا ا من الشاحنات 
مبْب مستول إلكَبك  من النوع التقار  السحول لحطي إشارة اذ بوؽ اإلنرار  نخب امػتالء 

 ال ومحة .
10 

 11 خط موا ّب تحادؿ لسا خب  لي متكْب فلَب التنظيف من تنظيف ال ومحتْب من الغبار .
لػػي  ػػإلن الغبػػار مػػن ال ػػومحتْب كف ػػل اوػػواد اخلػػاـ ك إ ادهتػػا اذ فلػػَب تنظيػػف لحنػػل  

 ال ومحة الينُب .
12 

 13 . 2أك ال ومحة  1بوابة تتإلكل ىف مسار   لن اوواد اخلاـ اما ىف ال ومحة 
 14 خط موا ّب لنقل اوواد اخلاـ من الشاحنات بنظاـ ا واء اواغوط .

 15 شاحنة بنظاـ نقل اواصع 
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لبػػػػْب أحػػػػخب أنظنػػػػة نقػػػػل اوػػػػواد اخلػػػػاـ ) دقيػػػػق أك  ػػػػينولينا ( بوا ػػػػطة ال ػػػػن   نقػػػػرة  5-2كل كالشػػػػ
 السإلن .
 -حيث أن :

 1 بالكر لنقل اوواد اخلاـ اذ مراحل التنظيف كالت ني  
 2  ن  خليط اوواد اخلاـ ) دقيق أك  ينولينا م  ناتج  إلن الرابش (

 3 اذ مراحل التنظيف كالت ني  باو ن  
 4 برشنة نقل ناتج  إلن الرابش من  ومحة الرابش 

 5 اوبر نقرة السإلن كأ الص شبكة محخبنية من ال لن اجمللعن أك ا  تانلستيل .
 6 برشنة نقل اوواد اخلاـ الٌب لتل  ب ا ىف نقرة السإلن 

 7  ن اوواد اخلاـ  لي شبكة نقرة السإلن 
 8  ومحة ناتج  إلن الرابش 

 9 بش من مطإلنة الرا

لبْب كيعية نقل اوواد اخلاـ من  ػوام  التذػ لن مبطإلػن صػط اػواء ماػغوط بوا ػطة  6-2كالشكل 
 نعاخ اواصع ) بالكر ( اذ م ن  اوكركنة  .
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 -حيث أن :
 1 بالكر ) نعاخ اواصي( كاو لحنل با تنرار  واؿ فَبة تشغيل الوحخبة 

د اخلػػػاـ مػػػن جانػػػن ال ػػػوام  اذ مػػػب  اػػػواصي مبجنػػػ  فػػػا ب  ا ػػػواصي لقػػػـو بنقػػػل اوػػػوا
اجملنػػ  كىف اجملنػػ  سنػػتلط الػػخبقيق اخلػػارج مػػن ا ػػب  ا ػػواصي مػػ  ا ػػواء اواػػغوط اخلػػارج مػػن 

 البالكر .

2 

 3 اذ مراحل التنظيف كالت ني  

اوبر ) قػادكس( فنيػ  اوػواد اخلػاـ القادمػة مػن ال ػوام  كمػ كدة مببػْب مسػتول إلكػَبك  
 ربشنة لرصيسية كبرشنة ال ومحة تبحا وستول اوواد اخلاـ با وبر .لتإلكل ىف ف ل كك ل ال

4 

برشنة رصيسية  لسإلن اوواد اخلاـ القادمة من برارمي ال وام  كت كد الربشنة مبجنو ة محالػة 
من امتالء خط الطرد للربشنة مكونة مػن بوابػة مع ػلية مػ  معتػاح هنالػة مشػوار فحنػخب امػتالء 

  البوابػػة ذ لػػي فت ػػل إشػػارة مػػن معتػػاح هنالػػة مشػػوار  طػػاء خمػػرج خػػط الطػػرد للربشنػػة ترتعػػ
 الربشنة فتتوقف الربشنة ىف ا اؿ . 

5 

مرؾ اات ازم لحنل  لي تس يل تخبفق اوواد اخلاـ النا نة ) دقيق أك ينولينا( من أ عل 
 ال ػػومحة اذ الربشنػػة كمنػػ  تحػػرلش اوػػواد اخلػػاـ كاػػو لحنػػل ب ػػعة مسػػتخبشنة  ػػواؿ فػػَبة  نػػل

 اجملنو ة .

6 

مبْب مستول إلكَبك  من النوع التقار  السحول لتإلكل ىف تشغيل ا  از  نخب خلو قاع 
 ال ومحة من اوواد اخلاـ .

7 

 8  وام  اوواد اخلاـ الٌب لتل ا تقبا ا من الشاحنات 
مبػػْب مسػػتول إلكػػَبك  مػػن النػػوع التقػػار  السػػحول لحطػػي إشػػارة اذ بػػوؽ اإلنػػرار  نػػخب 

 الء ال ومحة كلقـو بصلقاؼ برشنة اإلمخباد الرصيسية باوطإلن.امت
9 

 10 برشنة اإلمخباد الرصيسية باوطإلن .
 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

57 
 

لبْب كيعية نقل اوواد اخلاـ من  خط اواء ماػغوط قػادـ مػن مطإلػن  ػاكر بوا ػطة  7-2كالشكل 
 نعاخ اواصع ) بالكر ( اذ  وام  التذ لن اووجودة مب ن  اوكركنة .

 -حيث أن :
 1 بالكر ) نعاخ اواصع( كاو لحنل با تنرار  واؿ فَبة تشغيل الوحخبة 

مػػب  اػػواصع مبجنػػ  فػػا ب  ا ػػواصع لقػػـو بنقػػل اوػػواد اخلػػاـ مػػن جانػػن ال ػػوام  اذ 
اجملن  كىف اجملن  سنتلط الخبقيق اخلارج مػن ا ػب  ا ػواصع مػ  ا ػواء اواػغوط اخلػارج مػن 

 البالكر .

2 

 3 اخلاـ اونقولة با واء اواغوط مب ن  اوكركنةاذ اوبر اوواد 

اوبر ) قادكس( فني  اوواد اخلاـ القادمة من ال وام  كم كدة مببْب مستول إلكػَبك  
 لتإلكل ىف ف ل كك ل برشنة ال ومحة تبحا وستول اوواد اخلاـ با وبر .

4 
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محالػػة مػػن امػػتالء خػػط برشنػػة لسػػإلن اوػػواد اخلػػاـ مػػن ال ػػومحة كتػػ كد الربشنػػة مبجنو ػػة 
الطػػرد للربشنػػة مكونػػة مػػن بوابػػة مع ػػلية مػػ  معتػػاح هنالػػة مشػػوار فحنػػخب امػػتالء خػػط الطػػرد 
للربشنة ترتع  البوابة ذ لي فت ل إشارة من معتاح هنالة مشوار  طاء خمرج الربشنة فتتوقف 

 الربشنة   ا اؿ . 

5 

نػػة ) دقيػػق أك ػػينولينا( مػػن مػػرؾ ااتػػ ازم لحنػػل  لػػي تسػػ يل تػػخبفق اوػػواد اخلػػاـ النا 
أ عل ال ومحة اذ الربشنة كمن  تحرلش اوواد اخلػاـ كاػو لحنػل ب ػعة مسػتخبشنة  ػواؿ فػَبة 

  نل اجملنو ة .

6 

مبْب مستول إلكػَبك  مػن النػوع التقػار  السػحول لػتإلكل   تشػغيل ا ػ از  نػخب خلػو 
 قاع ال ومحة من اوواد اخلاـ .

7 

 8,9 لتل ا تقبا ا من الشاحنات  وام  اوواد اخلاـ الٌب 
مبػْب مسػتول إلكػػَبك  مػن النػوع التقػػار  السػحول لحطػي إشػػارة اذ بػوؽ اإلنػرار  نػػخب 

 امتالء ال ومحة .
10 

خط موا ّب تحادؿ لسا خب  لي متكْب فلَب التنظيف من تنظيف ال ومحتْب من الغبار 
. 

11 

ل اوواد اخلاـ ك إ ادهتػا اذ فلَب تنظيف لحنل  لي  إلن الغبار من ال ومحتْب كف 
 ال ومحة الينُب .

12 

 13 . 2أك ال ومحة  1بوابة تتإلكل   مسار   لن اوواد اخلاـ أما ىف ال ومحة 
 14 خط موا ّب لنقل اوواد اخلاـ من اوطإلن بنظاـ ا واء اواغوط .

 15 اوبر اوواد اخلاـ الٍب لتل إدخا ا بال ن ىف م ن  اوكركنة
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لبػػػْب كيعيػػػة إ ػػػخباد خلطػػػة اوكركنػػػة مػػػن اوػػػواد اخلػػػاـ كدفح ػػػا إذ مكػػػب  اخلػػػط الق ػػػّب   8-2كالشػػػكل 
 بوا طة ا واء اواغوط القادـ من بالكر .

 -حيث أن :
 1  ومحة ناتج  إلن الرابش

 2 اوبر اوواد اخلاـ اونقولة با واء اواغوط من اوطإلن
 3 اوبر اوواد اخلاـ اوخبخلة  با

 4 َب التنظيفخط فل
 5 فلَب تنقية ا واء كتنظيعا

 6 مخبخل لل واء اجلول اذ دكرة  إلن الغبار
 7  يكلوف ف ل اوواد اخلاـ  ن ك يط النقل ) ا واء (

 8 اذ اوكب 
 9 مب  اواء
 10 مغنا ي 

مبكػػركف  500:  450 ربػاؿ رحػػول لع ػػل اذجسػاـ الغرلبػػة الػػٌب حجن ػا أكػػرب مػػن 
  ينولينا( ك إخراج ا من خمرج الرابش   جواؿ -اـ ) دقيقمن اوواد اخل

11 

كحػػخبة إضػػافة اإلضػػافات ال ػػلبة كىتػػول  لػػي برشنػػة شنكػػن الػػتإلكل ىف  ػػر ت ا كاػػي 
 م كدة ألاا مبقلن ون  حخبكث تاارة التك ف ) تحرش اإلضافات ( 

12 

 13  ن  كمب  اواء 
 14 نعاخ اواصي )بالكر (

 15 الغرلبة اخلارجة من الغرباؿ الرحولجواؿ لتجني  اذجساـ 
 نػػػػ  لتجنيػػػػ  خلػػػػيط اوكركنػػػػة ) دقيػػػػق أك  ػػػػينولينا مػػػػ  نػػػػاتج  إلػػػػن الػػػػرابش مػػػػ  

 اإلضافات ال لبة ( لسإلبا با واء
16 

 17 برارمي   تقباؿ اوواد اخلاـ من اوبرات اوواد اخلاـ
 18 برشنة   تقباؿ ناتج  إلن الرابش 
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لوحخبة دقيق و ان  مكركنة  صطْب إنتاج خط  ولل كخط ق ّب كارا لحرض دنوذج  9-2كالشكل
بالكر أحخبذنا لنقل خملوط الخبقيق ك السينولينا من ال وام  إذ  نو ة التنظيف )  2اخلط م كد بحخبد 

مغنػا ي ( كاآلخػر لنقػل اوذلػوط الػخبقيق كالسػينولينا مػن  نو ػة التنظيػف إذ  – ربػاؿ  –السيكلوف 
 اوكب  .
 -ن :حيث أ

 1  ومحة الخبقيق
 2  ومحة السينولينا
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 3  ومحة  إلن الرابش
 4 برارمي

 5 بالكر دف  اوذلوط جملنو ة التط ّب لكل خط
 6 بالكر دف  اوذلوط اخلارج من كحخبات التط ّب للنكاب 

 7  ن ا واء اواغوط Blower يكلوف لع ل اوذلوط اوخبفوع بالبالكر 
فػرؽ الاػغط بػْب السػيكلوف ( ضػغط  ػاذ( كاوغنػا ي  )  مب  اواصع للنإلافظة  لي

 ضغط  ادل ( 
8 

 9 مغنا ي  لع ل الشواصن اوحخبنية
 10  رباؿ رحول متحخبد الطبقات 

 11 مب  اواء مبجن  
 12 كحخبة اإلضافات ال لبة 

 13 مكب  اخلط الطولل
 إلػػػػن  مكػػػػب  اخلػػػػط الق ػػػػّب كلالحػػػػظ أف اوذلػػػػوط الػػػػخباخل  ليػػػػا زنتػػػػول  لػػػػي نػػػػاتج

 اوكركنة الرابش
14 

 15 فلَب لسإلن الغبار
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لبػػػْب دكرة إ ػػػادة جػػػرش ك إلػػػن كيحػػػاف اوكركنػػػة اإل ػػػباكٌب كرابػػػش اوكركنػػػة إل ػػػادة  19-2الشػػػكل 
 ت نيحا .

 -حيث أن :
 1 بالكر اواء لنقل ناتج اجلرش 

لوف خطوط بالكر ا واء أحخبذنا لسإلن ناتج اجلرش كال ػا  لطػرد الغبػار النػاتج    ػيك
 الع ل إذ دكرة فلَب التنظيف .

2 

 3  رشة الكيحاف كال كاصخب النافة من اوكركنة اإل باكٌب  نخب تقطيح ا باونشار .
 نػػػػػ  كمػػػػػب  اػػػػػواصع لتجنيػػػػػ  الػػػػػرابش القػػػػػادـ مػػػػػن  رشػػػػػة اونشػػػػػار كاجملرشػػػػػة اخلارجيػػػػػة 

 لسإلب نا إذ دكرة الطإلن .
4 

 5 دة  إلن ا كت نيح ا . رشة خارجية جلرش اوكركنة التالعة إل ا
 6 منشار اوكركنة اإل باكٌب .

 7  يكلوف لع ل ناتج اجلرش  ن ك يط النقل ) ا واء ( 
 8 مب  اواصع 

 9  ومحة ناتج اجلرش
 10 برشنة  ومحة اجلرش

 11 مغنا ي  لع ل أم أجساـ محخبنية   ناتج اجلرش
 12 لطإلن ناتج اجلرش cylindersمطإلنة با طوانات 

 13 ذ خط اإلنتاجإ
 14 برشنة  ومحة ناتج  إلن اجلرش
 15  ومحة ناتج  إلن اجلر ش

 16 برشنة لنقل ناتج الطإلن النا ل للجرش
 17  رباؿ اات ازم لع ل حبيبات اخلشنة من ناتج اجلرش إل ادة  إلن ا مرة أخرل .

 18 مب  اواصع 
 19  يكلوف لع ل ناتج  إلن اجلرش من ك يط النقل ) ا واء (
 20 مركحة نقل ناتج  إلن اجلرش إذ  يكلوف الع ل السابق

 21 فلَب تنظيف كتنقية اواء قسل تخباكؿ اوواد اخلاـ .
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مػػخبخل ف ػػل الشػػتاء فػػرل  نليػػة التط ػػّب مػػرتْب   الحػػاـ مػػرة  نػػخب مػػخبخل ف ػػل ال ػػيف كمػػرة  نػػخب 
 . الّبقة ( –البولاة  –الخبكدة  –السو ة -كذلأ من اذ وار اوذتلعة للسوس ) العراشة

 -: الخطوات
 لتل تعرل  ال وام  اوطلوب تط ّباا من الخبقيق . -1
 لتل ا تذخباـ جردؿ من ال اج أك اذلومنيـو ليكوف موقخب ل النة كيلو جراـ من العإلل النبايت . -2
  العإلل النبايت ) لعال فإلل فواكا(كا نتظار حٌب لتواج كل العإلل كتنطع  لتل إشحاؿ النار  -3

 النّباف .
 ػػن دقيػػق فػػوؽ العإلػػل اوتػػواج كتػػ اد   50كجػػل مػػن الكربلػػع لل ػػومحة الػػٍب  ػػحت ا   1لػػتل كضػػ   -4

 كنية العإلل تبحا لسحة ال ومحة بنع  اوحخبؿ .

2 
4 

6 5 

18 
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9 
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0 
11 

15 

14 12 
1 

20 

21 

1

9 

10-2كل الش 13  



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

66 
 

فواة ال ومحة كنغلق باب ال ومحة لتل تحليق اجلردؿ كبا العإلل كالكربلع بسلسلة حخبلخبلة  نخب  -5
بحخب التعكخب من  خبـ اشتحاؿ العإلل مرة أخرل م  التعكػخب مػن أف اجلػردؿ متػخبذ   منت ػف ال ػومحة 

 كبحيخبا  ن اجلوانن .
 ػػػػا ة لػػػػتل إخػػػػراج اجلػػػػردؿ مػػػػن داخػػػػل ال ػػػػومحة مػػػػ  كضػػػػ  نالنػػػػة أقػػػػراص مػػػػن  24بحػػػػخب حػػػػواذ  -6

لوضػػحا السػػابق كحػػرارل مػػن التحػػرض لألصػػرة    إ ػػادة اجلػػردؿ مػػرة أخػػرل phostoxinفو توتوكسػػْب 
اخلارجة من أقراص العو توتوكسْب  ف ع قاتلة كترؾ اجلردؿ  لي ارا ا اؿ لـو كػامال كاف كػاف بحػ  
اوتذ  ػْب    نليػات التط ػػّب لكتعػوا بحشػرة  ػػا ات فقػط  نومػا   لػػتل إخػراج اجلػردؿ إ  بحػػخبما 

 لتإلوؿ كل اذقراص وسإلوؽ .
 -: مالحظات

وع التحػػرض ذصػػرة الكربلػػع كذصػػرة العو توكسػػْب لتعنّباػػا السػػاـ كالقاتػػل كلن ػػح با ػػتذخباـ   نػػ -1
 كنامات كقعازات منا بة أنناء إجراء ارص الطرلقة .

شنكن إجراء  رلقػة التبذػّب لػي  فقػط ىف  ػوام  الػخبقيق كلكػن ألاػا داخػل  ػا ت اوطإلػن أك  -2
 وؿ إ  بحخب مركر اذكقات اوشار إلي ا .م ن  اوكركنة بشرط  لق اذبواب جيخبا ك خبـ الخبخ

رنن ا رر من اشتحاؿ النّباف أنناء كض  اجلردؿ الرم زنتول  لي العإلل كالكربلع ال را ع م   -3
 الخبقيق الحالق   جوانن ال ومحة .

رنػػػن ا ػػػرر مػػػن تػػػرؾ دقيػػػق داخػػػل ال ػػػومحة أننػػػاء إجػػػراء اػػػرص الطرلقػػػة ىف التبذػػػّب ذهنػػػا تكسػػػر  -4
 اجليلوتْب .
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 التصرفات الفيزيائية والتكنولوجية للعجين

 -شنكن تقسيل مراحل إ خباد الحجْب ل النة مراحل أ ا ية كاي:
 Flour Hydrationمرحلة تر ين الخبقيق  -1

 Gluten Formationمرحة تشكيل اجليلوتْب  -2
  Dough Formation And Kneadingمرحلة تشكيل الحجْب كالحجن  -3

 -إف كنية اواء اوااؼ  لي الخبقيق أك السينولينا أك خملو  نا لحتنخب  لي :
 ر وبة الحجْب الن اصية اوطلوبة . -1
 الر وبة اوبخبصية للخبقيق . -2
 يق أك السينولينا .الوزف النو ع للخبق -3

فالَب ين السليل رنحل محخبؿ تشرب حبيبػات الػخبقيق للنػاء متنا ػبا تنا ػن  ػردم مػ  كزف ا بيبػات 
كمن   لنتج  ن ذلأ فان  الحجْب كارص النظرلة  إليإلة جلني  أنواع الحجانات  ػواء ال ػغّبة أك 

 الكبّبة من ا  البسيطة أك اوحقخبة ك اوستنرة من ا كالخبفحية .
ن إ ػػػخباد الحجػػػْب   أقػػػل زمػػػن  كػػػن حيػػػث إف حبيبػػػات الػػػخبقيق متػػػتر اوػػػاء بقوا ػػػخب محقػػػخبة قػػػخب فيجػػػ

 -ت طخبـ م  ارص الحنلية كفينا للع بياف مبا زنخبث أنناء  نلية الحجن :
لقـو الربكتْب با مت ػاص السػرل  للنػاء ف ػو شػرص للنػاء كمػن   لبػخبأ اجليلػوتْب   التكػوف كاػرا  -1

 ء .زنتاج لقخبر محْب من اوا
امت ػػاص النشػػػا للنػػػاء  نػػػخب درجػػػة حػػػرارة محينػػػة لحتنػػخب  لػػػي نسػػػبة النشػػػا التالعػػػة أننػػػاء  نليػػػات  -2

 الطإلن السابقة كل داد محخبؿ امت اص النشا للناء ب لادة درجة حرارة ماء الحجن .
 نا ر الربكتْب اونتر للناء ترتبط محا كينياصيا لتشكل ج ل ات اجليلوتْب بالطرلقة الٍب تحجل  -3

 نا ر النشا كباقع  نا ر الربكتْب باواء تشرب  
  نخب كجود ماء زاصخب بالنسبة للنساحة السطإلية ككزف الخبقيق -4

  وؼ لحاد توزلح ا   الخبقيق ج ء من ا بالتالم  كاجل ء اآلخر باخلا ية الشحرلة  
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 نػػخب نقػػر اوػػاء بالنسػػبة للنسػػاحة السػػطإلية ككزف الػػخبقيق  ػػوؼ تنشػػط التعػػا الت الكينياصيػػة  -5
تسا خب  لي تشكل اجليلوتْب   حْب لظل الحنا ر النشولة    ورة جافة كمن   تظل حبيبػات الٍب 

 النشا جافة أك مبللة قليال باواء .
إف كتلػػة الػػخبقيق اوسػػتذخبمة   الحجػػْب تتشػػرب اوػػاء تبحػػا للذػػواص الكينياصيػػة كالعي لاصيػػة للػػخبقيق  -6

 كمحػخبؿ حبيبػات النشػا التالعػة كدرجػة حػرارة نعسا مػن ناحيػة حجػل حبيبػات الػخبقيق كا تػول الربكتيػِب
 ماء الحجن .

كاذاػل مػػن ذلػأ اػػو مػخبل ك ػػوؿ ذرات اوػػاء حػٌب تكػػوف مال ػقة  بيبػػات الػخبقيق لػػرلأ فصضػػافة 
اوػاء إذ الػخبقيق اووجػود   اوحجػػن با ػتذخباـ دلػو  لػػوء باوػاء أك حػٌب إضػافة اوػػاء مسػبقا قبػل ك ػػوؿ 

كن لنبغع إضافة اواء مبراحل كنا او ا اؿ م  ا تذخباـ كحخبات اوحالرة الخبقيق من اذمور اورفوضة كل
) الخبكزر ( كم  كجود اخلال ػات ا بتخباصيػة  ،ك لػي كػل حػاؿ فػاف اػرا   شنكػن ىقيقػا   الحجانػات 

 الن ف أتوماتيكية .
 دقيقة . 120min-30ك ادة ل ل زمن تر ين الخبقيق الطبيحع بخبكف أم تخبخل خارجع ما بْب 

 املشانن األغاغٗٛ عٍس تططٗب السقٗل 3-2-1

 -فيما يلي بيان بالمشاكل األساسية عند ترطيب الدقيق:
 كل الماء يتم إضافتو مرة واحدة  -1

إف إضػافة اوػػاء مػرة كاحػػخبة  لػي الحجػػْب  ػوؼ لػػندل إذ امت ػاص  ػػّب منػتظل للنػػاء الػرم لحطػػي 
بيبات أك ر تشربا للنػاء كحبيبػات خواص  ّب  لينة للحجْب  في بح الحجْب  ّب متجان  لوجود ح

أقػل تشػػربا للنػػاء  )ا تػػول الربكتيػِب ، تلػػف مسػػتول النشػػا ، مقػاس ا بيبػػات ( كىف ك ػػّب مػػن ا ػػا ت 
حػػٌب مػػ  ا ػػتذخباـ اخللػػط ا بتػػخباصع لػػن لكػػوف باوقػػخبكر ا  ػػوؿ  لػػي  جػػْب متجػػان  حػػٌب كلػػو تػػل 

 اخللط مخبة  وللة من ال من . 
 إضافة ماء بارد  -2

أف تكوف درجة حرارة اواء اوااؼ للنواد اذكلية ) دقيػق أك  ػينولينا( كافيػة للو ػوؿ بخبرجػة رنن 
-18درجة م ولة فصذا كانع درجة حرارة الحجْب باردة أ غر من   (oC 36-26)حرارة الحجْب ما بْب  

20c  فاف محخبؿ تشرب حبيبات الخبقيق أك السينولينا للناء  ػوؼ لػنذع  مبحػخبؿ ملإلػوظ خ و ػا
 كمن   لنذع  محخبؿ إ خباد اجليلوتْب    250لإلبيبات ذات اوقاس اذكرب من ل
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 انخفاض سرعة العجن  -2
إف اخنعاض محخبؿ تشرب اواء لندل إذ تخبىن فان  الحجْب خ و ا إذا تلػف نشػا الػخبقيق كلنػتج 

ّب لعػة / الخبقيقػة كذلػأ   اوكػاب  الغػ Rpm 90-70ذلػأ  خنعػاض  ػر ة بػخبا ت اوحجػن أقػل مػن 
 م كدة صالط قبلع كاو كدة بوحخبة محالرة لخبكلة للناء كالخبقيق 

 .    Hydrationإضافة ماء زائد للدقيق-4
إف محػػػخبؿ إضػػػافة اوػػػاء أك السػػػواصل إذ الػػػخبقيق لحتنػػػخب  لػػػي الر وبػػػة اوبخبصيػػػة للػػػخبقيق ككزنػػػا كمسػػػتول 

 الر وبة اخلا ة بالحجْب الناتج .
 خبـ انتظاـ امت اص اواء بوا طة الربكتْب كالنشا خ و ا إذا  ف لادة إضافة اواء للخبقيق لندل إذ

 تلعع ارص الحنا ر .
 كبالتاذ ل بح الحجْب الناتج ل ج جخبا كل حن تخباكلا كنقلا لتشكيلا كإجراء باقع مراحل الت ني . 

 فانتعاخ النشا  يكوف لا انر  ليب  لي الَبكين الربكتيِب ) اجليلوتْب ( أنناء الحجن .
 الماء المضاف للدقيق نقص -5

إف نقػػر اوػػاء اواػػاؼ لسػػبن تشػػكيل  ػػّب كامػػل للجيلػػوتْب كشننػػ  الحنا ػػر النشػػولة مػػن امت ػػاص 
 اواء اذمر الرم لخبىن فان  الحجْب م  اخنعاض ل كجة كمركنة الحجْب .

ررة للحجْب كإضافة اواء بحخب ذلأ لتخبارؾ اوشكلة زنتاج و لخب من اخلربة ون  فاكز حخبكد الر وبة اوق
 ك لي كل حاؿ لن ح بتجنن ارص اوشكلة .

لوضح كيعية حخبكث  خبـ انتظاـ الَب يػن نتيجػة  خػتالؼ حجػل حبيبػات الػخبقيق  1-3كالشكل 
140-250-350 . مبكركف 

  ا قيقة فاف ج ء من تر ين الخبقيق ، كتشكل اجليلوتْب   زنتاج    نليات خا ة كذلأ أنا 
 تج من التعا الت الكينياصية السابقة الركر .لن

ك شنكن رف  محخبؿ إ خباد اجليلوتْب لي  فقط بالَب ين اونتظل للخبقيق كلكن ألاا م  ا افظة  لي 
بػػػػػالر ل مػػػػػن أف محظػػػػػل م ػػػػػنحع اوكركنػػػػػة اإللطػػػػػاذ  36c-26اوذلػػػػػوط   درجػػػػػات ا ػػػػػرارة اونا ػػػػػبة  

اوذلوط لقلل مػن  ػر ة تشػكيل اجليلػوتْب ك لػي كػل فنقر درجة حرارة  Aligned لتجاالوف ذلأ  
حاؿ فنشاكل تشكيل الحجْب ت داد   اوحاجن اليخبكلة كالن ف أتوماتيكية كاوسػتذخبمة مػ  اخلطػوط 
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كجػػػل / السػػػا ة كشنكػػػن القػػػوؿ بعهنػػػا تتالشػػػي مػػػ  مكػػػاب    150kg/hالخبفحيػػػة كالػػػٍب  اقت ػػػا أقػػػل مػػػن 
 دقيقة.  Min 60-5لوتْب الطبيحع ما بْب اخلطوط اوستنرة ، كلَباكح زمن إ خباد اجلي

  -كفينا للع محادلة إ خباد اجليلوتْب :
 جليادلن + جلوتنْب               الكيل الكربلع + ز ؿ كركل + جلوتْب 

 خالؿ ارص اورحلة فاف اجليلوتْب لتل مطا كماذاتػا حػٌب لتشػكل النسػيج الربكتيػِب بشػكل منػتظل  
 الحجْب .

كاجلػػخبلر بالػػركر أف الطاقػػة اوطلوبػػة لحنليػػة الحجػػن تحتنػػخب  لػػي اخلػػواص الكينياصيػػة كالطبيحيػػة للػػخبقيق 
اوستذخبـ فن ال حنتاج لطاقة  جن أكرب م  الحجْب او نوع من السػينولينا مقارنػة مب يلػا او ػنوع مػن 

لػػادة ا تػػول الربكتيػػِب النػػاتج  ػػن الػػخبقيق ، كإضػػافة بػػي  إذ الحجػػْب ل لػػخب مػػن  اقػػة الحجػػن اوطلوبػػة ل  
 إضافة ال  ؿ اووجود   بياض البي  .

كنا أف تحرل  الحجْب إلج ادات ميكانيكية زاصخبة قخب لندل إذ تلف اجليلوتْب ذهنا تقـو بتكسّب 
 الركابط اخلا ة باجليلوتْب كالٍب تحطي خا ية اوركنة للجيلوتْب .

نليػة الحجػن مػن اذمػور الغالػة اذذنيػة فػا رارة  ػادة تنشػع مػن ألاا فاف درجة حػرارة الحجػْب أننػاء  
 ا حتكاؾ ال اصخب كمن   ف ع تحرب  ن مخبل ا جت ادات الٍب تحرض  ا اجليلوتْب أنناء ارص اورحلة. 

 كقخب ىخبث ارص السلبيات م  أم نوع من اوحاجن كبرارمي الب ق كالاغط .
بط مبركنػػة كل كجػػة الحجػػْب كاػػرا لػػرتبط بػػاخلواص الطبيحيػػة فكنيػػة الطاقػػة الالزمػػة اونػػخبة للحجػػْب تػػرت

 للنواد اذكلية اوستذخبمة ككرلأ م ارة م نحع اوكركنة .

 تر ين  ّب  إليح تر ين  إليح

 تر ين  ّب كا  تر ين محتخبؿ  تر ين زاصخب

 1-3الشكل 
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 دقيقة . Min 18-8كلَباكح زمن إ خباد الحجن ما بْب 
 -وفيما يلي معادلة العجن :  

 جلوتْب متخباخل    جن با تذخباـ قول ميكانيكية    جيلوتْب منتظل 

 .11 -7لتل ضغط كب ق الحجْب بوا طة برشنة اوكب  ك وؼ نتناكؿ برشنة الب ق كالاغط ىف العقرة 
 االٌػٗاب فٜ بطميٛ البجل 3-5-1

إف خلػػط الػػخبقيق كاوػػاء لولػػخب بنػػاء الحجػػْب الربكتيػػِب  ، كاػػرا لحتنػػخب  لػػي تواجػػخب الربكتػػْب   الػػخبقيق 
 ككرلأ  لي مخبة الحجن أنناء اخللط .

إل وؿ  لي جودة   ع  الية   الن الة م   خبـ تقليل القينة الغراصية رنن  خبـ تحرل  البناء كلل
 الربكتيِب للتلف ، كارا شنكن الو وؿ إليا  نخبما لكوف الاغط   الربشنة محتخبؿ .

 لرا فاف شكل الربشنة ك ر ت ا من اذمور ا امة للو وؿ  رص اوتطلبات .
  منطقػة الاػغط   الربشنػة كأ لػي الػخبال ، كشنكػن القػوؿ بػعف  نليػة ك ادة فاف  نليػة الحجػن تػتل 

 الحجن تنت ع  نخب خركج اونتج من الخبال .
 نلية الحجن تحُب التجان  ىع الاغط للننتج الرم مت خلطا ، كل داد قوة كترابط البناء الربكتيِب 

 أنناء اخللط .
فاف إج ادات القػر ىػخبث أننػاء الب ػق كالػٍب كالاغط   لننر  لي البناء الربكتيِب .  لي كل حاؿ 

 لنبغع فنب ا كاي ىخبث  نخب دف  الحجْب للنركر  لي أحرؼ حادة م ل مخبخل الخبال 
 -كاناؾ منطقتْب رنن متيي ذنا   حالة ا تذخباـ برشنة إلنتاج اوكركنة كذنا :

 مخبخل الحجْب كمنطقة بناء الاغط . -1
 منطقة الاغط كالحجن . -2

 بػار120-80 % فاف قينة ضغط الحجْب لػَباكح مػا بػْب 39ْب اوقابلة لنسبة ماء فحنخب مقاكمة الحج
 كارا لحتنخب  لي مقاكمة الخبال كارا الاغط رنن بناصا لتشكيل اوكركنة بوا طة برشنة الب ق .

 ك ادة لتل متابحة ارا الاغط بوا طة  خباد ضغط جبوار اوكب  .
 -للع : كلحتنخب ضغط الحجْب  لي  خبة متغّبات كاي كنا

 ر وبة الحجْب . -1
 مقاكمة الخبال . -2
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 الشبكة السلكية اوستذخبمة  نالة الخبال ) العلَب ( . -3
 اووزع اخلاص بالخبال . -4
 درجة حرارة الحجْب . -5

 كتعنّب ر وبة الحجْب تكوف محركفة . فكلنا ازدادت الر وبة قل الاغط كالحك  بالحك  .
 -وىناك حدود عليا ودنيا لرطوبة العجين كما يلى :

فػػػالحجْب الػػػرم بػػػا نسػػػبة  اليػػػة مػػػن الر وبػػػة لحطػػػي منػػػتج جالتيػػػُب . كاػػػرا  ػػػادة   اورحلػػػة اذكذ -أ
للتجعيػػف .أمػػا إذا كػػاف الحجػػْب جػػاؼ جػػخبا فػػاف درجػػة حػػرارة الحجػػْب  ػػَبتع  نتيجػػة للاػػغط اوت الػػخب 

 كارا لندل إذ تقليل اجلودة م   ت ور بق  بيااء  .
بْب مساحة مسارات مركر الحجْب   الخبال إذ اوساحة الكلية  مقاكمة الخبال تحتنخب  لي النسبة-ب

 للخبال ككرلأ  لي  ر ة تخبفق الحجْب باوَب / الخبقيقة .
لعػة / دقيقػة فػاف زلػادة  ػر ة الربشنػة  ػن اػرص السػر ة لحجػل  25 ك  لن ح ب لادة  ر ة الربشنة  ػن 

 . من تلف الربشنة كا طوانت ا كلخباور الَبكين البناصي للحجْب 
إف ل كجة الحجْب كمن   تخبفق الحجْب لتغػّب مػ  تغػّب درجػة حػرارة الحجػْب -ج درجة حرارة الحجْب 

.فخبرجػػة حػػرارة الحجػػْب  ػػا تػػعنّب  ػػليب كذلػػأ   حالػػة كجػػود فركقػػات  اليػػة بػػْب اوسػػتولات اوذتلعػػة 
نّب مػن زلػػادة للحجػْب .كلقػخب أنبتػع التجػارب أف زلػػادة درجػة حػرارة الحجػْب درجػة كاحػػخبة لػا نعػ  التػع

 . %1ر وبة الحجْب مبقخبار 
 تأثري زضجٛ حطاضٚ قىٗص تربٖس األغطٕاٌٛ أثٍاٞ عىمٗٛ البجل  3-5-2

أننػػاء  نليػػة الب ػػق لتولػػخب حػػرارة   الحجػػْب نتيجػػة للاػػغط كا حتكػػاؾ .كذلػػأ  ػػخب مقبػػوؿ كضػػركرم 
  لي الَبكين الربكتيِب ككرلأ لحنلية الب ق . كزلادة درجة ا رارة النافة  ن  نلية الب ق لا تعنّب  ليب

  لي جودة الط ع للننتج الن اصع .
درجػػة م ولػػة  52كشنكػػن القػػوؿ أف درجػػة حػػرارة الحجػػْب اوػػعخوذ بحػػخب الػػخبال كالػػرم حرارتػػا أكػػرب مػػن 

  وؼ تكوف كافية لخباورة موا عات الط ع 
ينة مبحُب تبخبلخب كلرلأ فانا من الاركرم التإلكل   درجة الحجْب حٌب   تتحخبل درجات حرارة مح

 ا رارة ال اصخبة بعحالية .
 -ك ادة فاف درجة حرارة الحجْب تتعنر بحوامل خمتلعة م ل:

 درجة حرارة الخبقيق . -1
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 درجة حرارة اوغرل . -2
 حرارة ا حتكاؾ اوتولخبة   اخلال ات كبرشنة الب ق . -3

 ل السابقة .كحٌب لت ُب لنا ا  وؿ  لي مكركنة متنا كة رنن ا افظة  لي نبات الحوام
كشنكن تبخبلخب ا رارة بحنل نظاـ تربلخب جيخب لقن اف تربلخب برشنة الب ق كىف ارص اذلاـ لػتل إمػرار كنيػة 

 من ماء التربلخب حوؿ قن اف تربلخب الربشنة مباذة تخبكلر منا بة للناء .
 درجة م ولة  . 40-27كرنن أف تكوف درجة حرارة ماء التربلخب تَباكح مابْب 

 ٔف تشغٗن الربميٛ عمٜ جٕزٚ املهطٌٔٛ تأثري ظط 3-5-3

إف ا خب العا ل اوننر  لي تركؼ التشغيل او اخللوص بْب الربشنة كاذ طوانة كالرم ل داد بالتآكل 
 كذلأ   منطقة الاغط .

كارا لندل إذ نقر تخبفق الحجْب اخلارج من الربشنة  نخب نبات  ر ة الربشنة كلظ ر شكل  ّب جيخب 
 للحجْب .

 تيجػػػػػػػػة للإلػػػػػػػػرارة الغػػػػػػػّب منتظنػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػة ل لػػػػػػػػادة فحػػػػػػػل القػػػػػػػػر ا حتكػػػػػػػػاؾ   الحجػػػػػػػػْب .كال ػػػػػػػا  ن
 كارص اوشكلة تتاح   اخلطوط الطوللة ب لادة كنية الراج  من اوقر السعلع للناشر ) اإل ربلخبر( .

   حْب أنا   اخلطوط الق ّبة زنخبث فركقاف  وللة بْب أ واؿ اوكركنة اخلارجة من الخبال .
اور خواص الط ع للنكركنة نتيجة ل لادة ان  ؽ بػْب  منطقػة الاػغط   الربشنػة كاجلػخبار ككرلأ تتخب

 الخباخلع لأل طوانة اذمر الرم لندل ل لادة درجة حرارة الحجْب .
كىف حالة كجود تآكل   كل من الربشنة كاذ طوانة  رج كنية كبّبة من اوكركنة اوحوجة كارا نػاتج 

 ناء الربكتيِب . ن ا هنيار النسيب للب
مل بْب الربشنة كاذ طوانة كا  إلحخباث نقر ملإلوظ 2.5كباخلربة الحنلية كجخب أف خلوص مقخبارص 

   السحة اإلنتاجية للربشنة ككرلأ اهنيار مستول اجلودة .
 ٌعاً الفانًٕٗ ٔتأثري الفانًٕٗ عمٜ املهطٌٔٛ  3-5-4

حجػػْب   خػػالط العػػاكيـو وػػن اذمػػور   حيػػ  تواجػػخب ال VACUUMإف إحػػخباث فػػاكيـو ) خلذلػػة ( 
ا امة فعع حالة اوكاب  ذات الربشنة الواحخبة ىخبث خلذلة الحجْب    رفة التعرلػ  كالػٍب لنتقػل في ػا 

 الحجْب من اخلالط إذ الربشنة .
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ك ػػػادة تكػػػوف  ػػػر ة الربشنػػػة متغػػػّبة كشنكػػػن  الػػػتإلكل في ػػػا للػػػتإلكل   محػػػخبؿ تػػػخبفق الربشنػػػة . ك ػػػادة 
نظاـ إحكاـ خلذلة م  ماذات التعرلػ  اوسػتذخبمة     خػالط العػاكيـو  أك  ػرؼ  لشكل الحجْب

 العاكيـو .
كىف حالة اذنظنة اوتحخبدة الربشنات تستذخبـ كبسولة ) ج از إحكاـ اواصع (  بْب اوحجن الرصيسع 

 كخالط اخللذلة ) العاكيـو ( كلتل تعرل  خالط العاكيـو بوا طة ماذة تعرل . 
اإلحكػػاـ اووجػػودة   هنالػػة الربشنػػة كفرشػػة الحجػػْب اووجػػودة فػػوؽ الػػخبال مبنػػ  دخػػوؿ  كتقػػـو حلقػػات

ا ػػواء اخلػػارجع جملػػاؿ التعرلػػ  كمػػن   لكػػوف الحجػػْب اونب ػػق مػػن الربشنػػة خػػاذ مػػن فقػػاقي  ا ػػواء .ككحػػخبة 
حيػػث أف كحػػخبة   mmHgأك ملػػي مػػَب زصبػػق barقيػػاس ضػػغط العػػاكيـو ) اخللذلػػة( لحػػرب  نػػا بالبػػار

 .  760mmHgتساكل  bar 1.013تساكل  atmاغط اجلول ال
بار كا  ون  ت ور الننش اذبي  اونتشر  لػي كػل  0.7كاجلخبلر بالركر أف ضغط خلذلة أقل من 

السػػطح اخلػػارجع   اونػػتج الن ػػاصع كلظ ػػر اػػرا الػػننش بوضػػوح بحػػخب مرحلػػة اجملعػػف ا بتػػخباصع كاجلػػخبلر 
ع للنكركنة ك لننر  لي جودة الطبخ نتيجة ل لادة اوواد ال لبة بالركر أف ذلأ لننر   الشكل اخلارج

  ا لسبن حخبكث تحجن للنكركنة  نخب الط ي.
 تأثري غطعٛ بطميٛ البجل عمٜ جٕزٚ العجني  3-5-5

مػػن اوحلػػـو أف ا حتكػػاؾ لولػػخب حػػرارة كب لػػادة  ػػر ة الربشنػػة تػػ داد ا ػػرارة اونتقلػػة إذ الحجػػْب نتيجػػة 
 لالحتكاؾ .

 رفنا   اجل ء السابق كيف أف درجة حرارة الحجْب تننر  لي جػودة الحجػْب ك لػي  الط ػع ، كلقخب 
 كارا بالطب  رنحلنا نبإلث  ن ا خبكد اوقبولة لسر ة الربشنة .

أف  ر ة الربشنة   ػا تػعنّب مباشػر  لػي  ػحة الربشنػة كلتإلخبلػخب  ػر ة الربشنػة او لػي تعخػر الحػاملْب كنا 
 ر )السحة كاجلودة ( فتإلسن كاحخب لكوف  لي حساب اآلخر .التاليْب   ا  تبا

لعػة / دقيقػة  نػخب قطػر متو ػط للربشنػة  30-16ك ادة فصف  ر ة الربشنات   ارص اذلاـ لَباكح مابْب 
 ملع مَب . 175لساكل 

 نا نة. لعال ا تذخباـ اواء الخباف  م  السينولينا اخلشنة كماء بارد م  السينولينا ال-1
ت ور الحجْب   اوحجن  لي اي ة كتل  غّبة لخبؿ  لي جػودة اخللػط فنػن اوحػركؼ أف الكتػل -2

 الكبّبة   اوحجن تحطي د لة  لي ليونة الحجْب .
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الحجينػػػة اجلافػػػة ت لػػػخب ضػػػغط الربشنػػػة كتػػػندل إذ ارتعػػػاع درجػػػة حػػػرارة الحجػػػْب كتػػػخباور موا ػػػعاتا -3
 .كتحطي موا عات  بخ  ي ة للنكركنة 

 كيلو دقيق .  100حساب كنية اواء اوااؼ لكل -4
كيلػو   13.5كيلو دقيق زنتول  لي   100ارا لحُب أف كل  %13.5لنعرض إف ر وبة الخبقيق اوبخبصية 

كاػي %29.6 مادة جافة كلكع حن ل  لي  جْب مت رؼ من فورمة التشكيل ر وبتػا   86.5ماء ك 
 دقيق كاوحادلة التالية توضح ذلأ.  كيلو  100لَب ماء لكل  23النسبة او لي نايف 

 كيلو ماء    36.5كيلو ماء ىف الخبقيق =   13.5كيلو ماء مااؼ  +   23
 كيلو   123كيلو ماء مااؼ             =  23كيلو دقيق +   100

 . %29.6=  123/  36.5لت بح النسبة او ولة للناء ىف الحجْب = 
لطرلة لتقولة شبكة اجليلوتْب كتكوف درجة حرارة مػاء لتل الحجن مباء داف   نخب ا تذخباـ اذقناح ا-5

درجػػػػة حسػػػػن  ػػػػنف الػػػػخبقيق كشنكػػػػن التغاضػػػػع  ػػػػن ذلػػػػأ  نػػػػخب ا ػػػػتذخباـ  40إذ  30الحجػػػػن مػػػػن 
 السينولينا أك الخبقيق الكنخبم ك ذلأ لحخبـ ا اجة لتقولة شبكة اجليلوتْب .

د اوػػػاء  نػػػخب انقطػػػاع إمػػػخباد   أج ػػػ ة اإلمػػػخباد الحيػػػارل ) اولقػػػل( الػػػخبكزر لوجػػػخب نظػػػاـ إللقػػػاؼ إمػػػخبا-6
 الخبقيق لسبن أك آلخر .

للتغلن  لي مشكلة زلادة الكػب    منت ػف العورمػة كللإل ػوؿ  لػي  قػل متسػاكلة الطػوؿ لػتل -7
 كض  موزع ذك فتإلات ميطية كا حة  نخب اذ راؼ كت داد ضيقا كلنا اف نا إذ اورك  .

دخوؿ الربشنة ون  ت لن الحجْب الػخباخلع   نخب إلقاؼ اوكب  لن ح بَبؾ كتلة  جْب فوؽ فتإلة-8
   الربشنة اذمر الرم قخب لندل إذ تقليل الت رلف للربشنة .

 نخب إنتاج اذ ناؼ الكبّبة للنكركنة م ل القواق  كا ارات كاوقا ير الكبّبة لتل تشغيل اوكب  -9
 نلية تشكيل ا داخل بلوؼ  ب ل ع  خبد لعات الربشنة ذف ارص اذ ناؼ ىتاج إذ البطعء الشخبلخب  

 العورمة .
لااؼ بح  اذلواف ال نا ية م ل الَبترازلن كبح  اذلواف الطبيحية م ل البيتاكاركتْب إلكساب -19

اوكركنػػة اللػػوف اذ ػػعر اوقبػػوؿ كتتنيػػ  اذلػػواف ال ػػنا ية  ػػن الطبيحيػػة ب لػػادة تركي اػػا ك ػػخبـ تعكسػػخباا 
 كرخر مثن ا .

فة اوحجن كخلوص من أم فنحات للحجْب  لي بخبا ت اوحجن من شعهنا رنن ا افظة  لي نظا-11
 تكانر البكَبلا كفطرلات الحعن .
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للنجععات زنخبث تغّب كبّب    ا تول   إف إحخباث تغيّب  عيف   فرؽ درجات ا رارة -12
 الر و  للنكركنة .



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

80 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الباب الرابع

 رونة  الهظرية الثرموديهاميكية ملصانع املك
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 النظرية الثرموديناميكية لمصانع المكرونة

كاجلػخبلر بالػركر أف  boilersمن اوحلـو أنا شنكن توليخب البذار أك اواء الساخن با تذخباـ الغاللػات 
انػػاؾ بحػػ  ال وابػػع كاوحػػاد ت الػػالـز محرفت ػػا   ػػتيحاب النظرلػػة ا رارلػػة   م ػػان  اوكركنػػة كاػػي 

 العقرة  لتتل العاصخبة اورجوة . مخبرجة   ارص
 أوال الوقود الخفيف ) الديزل(

 كنية ا رارة اونبح ة من احَباؽ كيلوجراـ كقود بوحخبة الكيلو كالورل لكل كيلوجراـ =
Hi=10000kcal/kg  

 كنية ا رارة اونبح ة من احَباؽ كيلوجراـ كقود بوحخبة الكيلو جوؿ لكل كيلوجراـ =
 

=41800kj/kg Hi 
 زف النو ع للوقود بوحخبة الكيلو جراـ لكل لَب =الو 

0.9kg/L 
 -كتَباكح كعاءة ا حَباؽ ما بْب :

80%: 85% 
 

 ثانيا الماء 
 ( بوحخبة الكيلو جوؿ لكل كيلو جراـ درجة م ولة = Cا رارة النو ية للناء )

c =1kcal/kg c=4.18kj/kg 
 جراـ لكل لَب =( بوحخبة الكيلو  الوزف النو ىحنخب أربحة درجات م ولة  )

1kg/l 
 -لَب من  اواء  نخب درجات حرارة  خمتلعة  : 1000لبْب حجل  1-4كاجلخبكؿ 

 1-4الجدول 
درجة ا رارة اواء بالخبرجة 

 او ولة
4 30 60 90 120 

 1060.3 1035.9 1017.1 1004.4 1000 حجل اواء باللَب 

 لات .كارا اجلخبكؿ    الة اذذنية  نخب حساب متخبد الاغط للغال
ك نخب مستول البإلر فاف اواء لغلي  نخب ماصة درجة م ولة  لنا بعف درجة حرارة الغلياف مرتبطة 

 . 2-4بالاغط كلكن  نخب زلادة ضغط ا واء ت داد درجة حرارة الغلياف كنا او مبْب   اجلخبكؿ 
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 2-4الجدول 
 2.2 1.9 1.6 1.3 1 ضغط ا واء اجلول بالبار 
 122.6 118 112.7 106.6 99.1 و ولة درجة ا رارة بالخبرجة ا

 كارا اجلخبكؿ    الة اذذنية  نخب حساب متخبد الاغط   الغاللات .
 ثالثا الهببواء  

 ل زصبق  بوحخبة الكيلوجراـ لكل  76درجة م ولة كضغط  20الوزف النو ع لل واء  نخب درجة حرارة 
 1.293kg/m3مَب مكحن =                

درجة م ولة  20زمة لتسذْب كجل من ا واء درجة م ولة كاحخبة  نخب درجة حرارة كنية ا رارة الال
  ل زصبق  بوحخبة الكيلو كالورل لكل كيلو جراـ درجة م ولة= 76كضغط 

0.24kcal/kgc 
 -اوحادلة التالية تسني بالقانوف الحاـ للغازات :

PV=mRT 
 -حيث أن :

 p الاغط اوقاس بوحخبة البار 
 V حنا جل باوَب مك

 V m خبد ج ل ات الغاز اووجودة   ا جل 
 R نابع

 T 273درجة ا رارة بالكلعن  كالٍب تساكل درجة ا رارة بالخبرجة او ولة ماافا  ا 
 -فحنخب تسذْب حجل محْب من ا واء م  نبات ضغط الغاز فاف :

V1/V2 = T1/T2 
 رابعا  بخار الماء  

درجة م ولة  بالكيلوجراـ لكل  100 ل زصبق كدرجة حرارة  76الوزف النو ع لبذار اواء  نخب ضغط 
 kg/m3 0.81                        =مَب مكحن 

درجػػة م ولػػة بػػالكيلو   100 ػػل زصبػػق كدرجػػة حػػرارة  76لبذػػار اوػػاء  نػػخب ضػػغط  CPا ػػرارة النو يػػة 
    0.46kcal/kgcكالورل لكل كيلوجراـ درجة م ولة =

رارة الالزمة لتبذّب كيلو جراـ كاحخب من اواء   نخب درجات حرارة لحطي قيل ا  3-4كاجلخبكؿ 
 خمتلعة  .
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 3-4الجدول 
 120 100 80 60 40 درجة ا رارة بالخبرجة او ولة 

ا رارة الالزمة بوحخبة الكيلو جوؿ 
 kJ/kgلكل كيلوجراـ  

2406.9 2358.6 2308.8 2256.9 2202.2 

 اواء من اوكركنة كحقن البذار كاوباد ت ا رارلة . كلستذخبـ ارا اجلخبكؿ   حسابات  تبذّب
 - لنا بعف :

1kj=4.187kcal 

 كيلوجراـ مكركنة   السا ة .  100لتجعيف اوكركنة  إلنتاج 
 -عند التشغيل العادي :
 رل ىف السا ةبوحخبة الكيلو كالو  (Vc)تكوف الطاقة اوست لكة 

                              VC= 18000-20000Kcal/h    

 بوحخبة الكيلو جوؿ ىف السا ة (Vc)كتكوف الطاقة اوست لكة 

VC= 75240-83600kj/h 
 -وعند بداية الخط أثناء عمل تسخين مسبق :

                     بوحخبة الكيلو كالورل ىف السا ة                  (Vs)تكوف الطاقة اوست لكة 

        (Vs)=22500-25000kcal/h 
 بوحخبة الكيلو جوؿ ىف السا ة (Vs)كتكوف الطاقة اوست لكة 

(Vs)=94040-104500kj/h 

 االستهالك التقريبي للوقود 
 كيلوجراـ كقود تساكل بوحخبة كيلو كالورل لكل كيلو جراـ  1النافة من اشتحاؿ  HLكنية ا رارة 

 HL=10000kcal/kgكقود  تساكل                   

 0.85-=0.8(                           كعاءة الغاللة ) 

كيلوجراـ بوحخبة كيلو    100kgأنناء اإلنتاج الطبيحع للنكركنة لتجعيف  vc محخبؿ ا ت الؾ البذار
  VC=20000Kcal/h كالورل لكل  ا ة                 

 
 كل  ا ة  تساكل   100kgالالزمة لتجعيف  VCالطاقة ا رارلة 

VC=200Kcal/h  
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 حػاب اغتّالك الٕقٕز ) السٖعه اخلفٗف( 4-3-1

 Xإلنتاج مكركنة مبحخبؿ    QFUاوحادلة التالية تحطي محخبؿ ا ت الؾ الوقود 

 
QFU=X.VC/HL. 

 -مثال :
 2000Kg/hأكجخب كنية الوقود الالزمة لتجعيف 

  QFU=X.VC/HL. 
QFU=2000.200/10000.0.8 

=50 kg/h 
 الععه 3-2—4

 فينا للع مقخبمة بسيطة  ن الح ؿ   الغاللات كموا ّب اواء الساخن كالبذار .
اوحادلة التالية تحطي ا نتقاؿ ا رارم   اوواد الحازلة اوستذخبمة ىف الغاللات كموا ّب اواء الساخن 

 كالبذار .
/1/k=1/dI +1/de + 

 -حيث أن :
 ا رارم للح ؿ                                   التو يل 

 diاوسار ا رارم الخباخلع                                   
  deاوسار ا رارم اخلارجع                                 

 K(  kcal/hr m2 ocا نتقاؿ ا رارم                             )
 

 -مثال :
 -ا رارم لح ؿ لا اووا عات التالية :احسن ا نتقاؿ 

=0.03                                         7= dI 
20 = de                                      =0.05 

 -االجابة :
1/k =1/dI +1/de +/ 

0.0538                                                        = 
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1-4الشكل   

Radiators

السربنتينات(   نقل ا رارة من اواء الساخن اخلارج من  -تستذخبـ اوباد ت ا رارلة ) البطارلات
 الغاللة إذ ا واء اوستذخبـ   فعيف اوكركنة .
 كفينا للع محادلة ا نتقاؿ ا رارم ىف البطارلة
twaQR= S.K. 

 -حيث أن :
 )KJ/H QRأك    ( KCAL/Hة ا رارلة            السح

 s(m2 )مساحة  طح البطارلة                         

 K  (kcal/hr m2 oc)ا نتقاؿ ا رارم                
      ) twa (ا رارة اوتو طة لل واء بالخبرجة او ولة     

 ٕواتٗهٗٛ صىاوات التخهي يف التسفل الٍٗ 4-5-1

 ادة تستذخبـ ارص ال نامات للتإلكل   تخبفق اواء الساخن أك اواء البارد أك البذار كتتواجخب 
 -ارص ال نامات ىف  ورتْب كذنا :

  نامات م كدة ب النة فتإلات ) نالنة مسارات ( . -1
  نامات م كدة بعتإلتْب ) مبسارلن ( . -2

 -أوال الصمامات التحكم ذات المسارات الثالثة :
 لبْب قطاع توضيإلع    ناـ تخبفق نالنع اوسار . 1-4شكل ال
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 -حيث أن :

 Q(m3/h)محخبؿ التخبفق                        
 p( bar)فقخب الاغط   ال ناـ             

كاخلػػرج اوشػػَبؾ   Bك   Aكاجلػػخبلر بالػػركر أف  ػػناـ الػػتإلكل   التػػخبفق ال النػػع اوسػػار مخباخلػػا اػػع  
 .  ABاو 

 لبْب كيعية تو يل  ناـ التإلكل   التخبفق ال النع اوسار   دكرات التسذْب  2-4كالشكل 

A 

AB 

B 

60% 

100% 
 

40% 40% 

100% 

A 

AB 

B 

80% 

100% 

20% 20% 

100% 

100% 
A 

AB 

B 

0% 

100% 
100% 

40% 
A 

AB 

B 
100% 

100% 
100% 

0% 
0% 

2-4الشكل   
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 .بعم لػػػػػػػػػػػػػػة خمتلعػػػػػػػػػػػػػػة توضػػػػػػػػػػػػػػح كيعيػػػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػػػناـ مػػػػػػػػػػػػػػ  متطلبػػػػػػػػػػػػػػات خمتلعػػػػػػػػػػػػػػة لألمحػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 -ثانيا صمامات التحكم في التدفق ذات المسارين :

 لي ػا  ػ ل لشػّب أما  نامات التإلكل   التخبفق النيوماتيكية ذات العتإلتػْب فحػادة لكػوف مر ػـو 
لبػػْب كيعيػػة  3-4إذ افػػاص مسػػار التػػخبفق في ػػا كرنػػن أخػػر ذلػػأ   ا  تبػػار  نػػخب الَبكيػػن كالشػػكل 

تو يل  ناـ التإلكل   التخبفق ذات اوسارلن   دكرات التسػذْب بعم لػة خمتلعػة توضػح كيعيػة  نػل 
 ال ناـ م  متطلبات خمتلعة لألمحاؿ .

  NWكالقطر الخباخلع للنا ورة بالبو ة  kvsاـ كقينة كلشراء أم  ناـ رنن ىخبلخب حجل ال ن
 . 4-4كنا او مبْب باجلخبكؿ 

 

40% 

A 

B 

 

40% 

40% 
A 

B 

 

 

0% 0% 

0% 
0% 

100% 

A 

B 

 

100% 

100% 
A 

B 

 

75% 
75% 

75% 75% 

3-4الشكل   
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 4-4الجدول 

80 65 50 40 32 25 20 15 15 NW 
100 63 40 25 16 10 6.3 4.0 2.5 kvs 

 اخلاص هبا كالرم شنكن تحينا من اوحادلة التالية  Kvsكشنكن تحيْب اوحامل 
kvs = Q/(p)0.5 

 -حيث أن :
   Q( m3/h)التخبفق           محخبؿ 

 p(bar)فقخب الاغط              
 وضدات املاٞ  4-5-2

لحرض مسقط رأ ع واذة  4-4 ادة تستذخبـ ماذات م كدة بحاو دكار  ار مرك م كالشكل 
 KSBماء بارد أك  اخن كاوستذخبمة   أنظنة التربلخب كالتجعيف   م ان  اوكركنة من إنتاج شركة

AKTIENGESELLSCHAFT   . 

4-4الشكل   
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5-4الشكل   

لبْب أربحة أكضاع  خمتلعة لَبكين ماذات  5-4كالشكل 
  KSB AKTIENGESELLSCHAFTاواء  شركة

 
فيبْب كيعية  اذكضاع اوذتلعة لَبكين  6-4أما الشكل 

ماذة ماء   اخلط م  ا تذخباـ مب  لخبكل قبل كبحخب 
 KSBللناذة ذ راض ال يانة شركة

AKTIENGESELLSCHAFT 
 

 KSBلبْب كيعية تو يل  نو ة من اواذات م   ن  كاحخب شركة 7-4كالشكل 

AKTIENGESELLSCHAFT . 
 KSBفيبْب اذكضاع اوذتلعة لتو يل ماذتْب محا ليحنال  لي التوازم شركة 8-4أما الشكل  

AKTIENGESELLSCHAFT . 

 -كلتل اختيار ماذة اواء تبحا لكال من :
 Q ( m3/H)              محخبؿ التخبفق للناذة               

7-4الشكل  8-4الشكل    

6-4الشكل   
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 H( mwc)ارتعاع  نود الاغط للناذة                      

  kخواص خط اواء                                              
 -حيث أن :

k=  Q /H 0.5 
 الصىاوات الٗسٖٔٛ ٔاملطشخات  4-5-3

اإلحكاـ الخباخلية ككرلأ اذنواع اوذتلعة لل نامات اليخبكلة تبحا لو اصل  9-4ىف الشكل 
 اورشإلات .

 
 -حيث أن :

 4   ناـ  رجحي 1  ناـ قعل                          
 5 مرشح ماء  اخن أك بارد 2   ناـ ان  قع

   3   ناـ خانق لخبكل
 
 

1 2 

4 

4 

9-4الشكل   
5 
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 الباب اخلامص

 أساسيات جتفيف املكرونة
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 أساسيات تجفيف المكرونة

جعيف او تقنْب اواء داخل اوكركنة كارا اواء شنكن أف لكوف   السطح أك داخل اوكركنػة عيػث الت
 -كزنتاج التجعيف إذ : %12.5  لتحخبل 

 انتقاؿ ا رارة من ا واء إذ اوكركنة . -1
 انتقاؿ الر وبة من اوكركنة إذ ا واء . -2

 التجعيف مببادؿ حرارم .  كااتْب الحنليتْب زنخبناف محا حيث لتل تسذْب اواء حي 
فػصذا كػػاف اوػاء   السػػطح فقػػط فػاف التجعيػػف لػػن لحتنػخب  لػػي خػػواص اوكركنػة ،   حػػْب أف اوػػاء إذا  
 كاف داخل حبيبات اوكركنة فاف التجعيف  وؼ لرتبط باخلواص العي لاصية كالكينياصية للنكركنة .

 ػػطح اوكركنػػة   إذ اػػواء حيػػ  التجعيػػف أم أف التجعيػػف لحػػُب انتقػػاؿ اوػػاء مػػن داخػػل اوكركنػػة إذ 
بوا ػطة  نليػػات البذػر كمػػن اػرا لتاػػح ا رتبػاط الونيػػق بػْب تركيػػن كأبحػاد كأنػػواع الػركابط الكينياصيػػة 

 بْب اواء كالحنا ر اذخرل .
 اٌتكاه احلطاضٚ وَ اهلٕاٞ إىل املهطٌٔٛ   5-1-1

كحٌب شنكن نقل ا رارة إذ اوكركنة رنن أف من اوحركؼ أف ا واء اجلاؼ ك يط  ّب جيخب لنقل ا رارة 
لكوف ا ػواء ر بػا بخبرجػة كافيػة   حػْب أنػا لنقػل الر وبػة مػن اوكركنػة إذ ا ػواء رنػن أف لكػوف ا ػواء 

 جافا .
كحيػػث أف اػػاتْب الحنليتػػْب زنػػخبناف   كقػػع كاحػػخب لػػرا رنػػن الو ػػوؿ للإلالػػة او اليػػة   درجػػة ا ػػرارة 

 التجعيف .كالر وبة النسبية  ي  
ك ػػادة لػػػتل ذلػػػأ با افظػػػة  لػػي تػػػركؼ ا تػػػ اف للنكركنػػػة با افظػػػة  لػػي النسػػػبة بػػػْب درجػػػة ا ػػػرارة / 

 الر وبة النسبية للنكركنة .
 كاوحادلة التالية تحطي كنية ا رارة اونقولة للنكركنة 

Q= K Su ( ta-tp) 
 -حيث أن :

 Q كنية ا رارة اونقولة للنكركنة 
 K ا رارة من ا واء للنكركنة محامل انتقاؿ

 Su اوساحة السطإلية  نتقاؿ ا رارة من ا واء للنكركنة 
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 ta درجة حرارة ا واء
 tp درجة حرارة اوكركنة 

 
 كاوحادلة التالية  تبْب  ورة أخرل لكنية ا رارة اونقولة للنكركنة 

Q = Kc/Sp Su tp 
 -حيث أن :

 Kc اوو لية ا رارلة للنكركنة 
 Sp اأ اوكركنة

 Su مساحة ا نتقاؿ ا رارم بْب اوكركنة كا واء 
 tp العرؽ بْب درجات ا رارة بْب  طح اوكركنة كداخل اوكركنة 

 اٌتكاه الططٕبٛ وَ املهطٌٔٛ إل٘ اهلٕاٞ  5-1-2

الػػٍب لنتقػػل كلحتنػػخب ذلػػأ  لػػي  ػػطح اوكركنػػة كالػػٍب تنع ػػل  نػػا الر وبػػة بػػالبذر كالطبقػػات الخباخليػػة ك 
 من ا الر وبة با نتشار .

حيث لستنر  انتقاؿ الر وبة من  طح اوكركنة إذ ا واء بالبذر حٌب زنخبث ات اف بْب اواء التجعيف 
 كر وبة اوكركنة .

  حػػْب لحتنػػخب انتقػػاؿ الر وبػػة مػػن لطبقػػات الخباخليػػة إذ اخلػػارج با نتشػػار  لػػي درجػػة حػػرارة كر وبػػة 
 اوكركنة .
 التالية تحطي الحالقة بْب محامل ا نتشار م  متغّبات التجعيف . كاوحادلة

D= a + x –  b(-21600/R Tp) 

 -حيث أن :
3.1x10-7 

a 
 kg/kg d.m xالر وبة اوتو طة للنكركنة 

7.1x10-9 
b 

8.32(j/kmol0 R 
(273.15+ t) T 

 فٕاٟس جتفٗف املهطٌٔٛ  2 -5 

افػة شنكػن   لن ػػا وػخبة  وللػة بػخبكف أم متطلبػات  ػ لن مػػخبدة ،   الظػركؼ الطبيحيػة فػاف اوكركنػة اجل
فالر وبة كا شرات لحخباف الحنا ر اذ ا ية الٍب تنخر   ا  تبار ، كاجلخبلر بالركر أف التحب ة اجليخبة 
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كأمػػاكن التذػػ لن اونا ػػبة كافيػػة للوقالػػة مػػن اػػرص اوذػػا ر إذا متػػع  نليػػة التجعيػػف بطرلقػػة  ػػإليإلة 
 .%12.5كركنة جافة إذا كاف ا تول اواصع باوكركنة أقل من أك لساكل كلقاؿ  لي او

كاػػػرا لحتنػػػخب  لػػػي نػػػوع  %32-31فحنػػػخبما  ػػػرج اوكركنػػػة مػػػن فورمػػػة التشػػػكيل تكػػػوف ر وبت ػػػا حػػػواذ 
 الحجْب كأشكاؿ اوكركنة .

أك أقل م  حخبكث ات اف بين ا كبْب البي ة ا يطة ،   %12.5كتحخب اوكركنة جافة  نخبما تكوف ر وبت ا 
اػػػػرا لحػػػػُب أنػػػػا رنػػػػن ا افظػػػػة  لػػػػي اوكركنػػػػة جافػػػػة كمسػػػػتقرة ) ا ػػػػتقرار للنإلتػػػػول الر ػػػػو  الػػػػخباخلع 

 للنكركنة ( .
 كفػػػخبر اإلشػػػارة إذ أف اوكركنػػػة تتنقػػػل بػػػْب نالنػػػة حػػػا ت أننػػػاء فعيع ػػػا كنػػػا اػػػو مػػػركور ىف  لػػػة

PROFESSIONAL PASTA      :كاي كنا للع 
 ا الة البال تيكية . -1 
 ا الة ا نتقالية بْب ا الة البال تيكية كاورنة . -2
 ا الة اورنة . -3

 plastic stateاحلالٛ البالغتٗهٗٛ  5-3-1

فاف اوكركنػة تكػوف   ال ػورة   %30فحنخبما تَبؾ اوكركنة الخبال )فورمة التشكيل(  نخب ر وبة حواذ 
كىف ارص ا الة شنكن  بة اوكركنة أف تغّب شكل ا إذا تحرضع لقول  PLASTIC STATE تيكية البال

 خارجية كتحود لشكل ا الطبيحع  نخب زكاؿ ارص القول دكف أف تتشوص. 
كنا أف تقلر حبة اوكركنة الناتج  ػن نػ ع اوػاء بػالتجعيف   لغػّب مػن شػكل ا بػة بػل تظػل متعظػة 

 ا بة  ردلا م  كنية اواء اوسإلوب .بشكل ا كلتنا ن تقلر 
 .  %20كتظل اوكركنة   ا الة البال تيكية إذ أف ت ل ر وبت ا إذ 

 Transition Stateاحلالٛ االٌتكالٗٛ  5-3-2

-22ا بػػْب ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػحيػػث تنتقػػل اوكركنػػة مػػن ا الػػة البال ػػتيكية إذ ا الػػة اورنػػة كتػػَباكح ر وبػػة اوكركن

16%  . 
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 Elastic Stateاحلالٛ املطٌٛ  5-3-3

تقرلبا تكوف اوكركنة   ا الػة اورنػة كىف اػرص ا الػة  نػخب تحػرض  %16 نخب ك وؿ ر وبة اوكركنة إذ 
اوكركنػػة ذم قػػول خارجيػػة شنكػػن أف تحػػود لوضػػح ا الطبيحػػع بحػػخب زكاؿ القػػول اخلارجيػػة إذا   تتحػػخبل 

 زنخبث تلف  بة اوكركنة .ارص القول اخلارجية حخبكد اوركنة كإ  
 -وفيما يلي خصائص ىذه الحالة :

 زنخبث شخب داخلع بْب مكونات حبات اوكركنة .-1
 حبات اوكركنة تستحيخب شكل ا الناتج  ن التقلر الناتج  ن تبذّب اواء من ا . -2
خػارجع    شنكن إ ادة اوكركنة  جن ػا الطبيحػع بحػخب تقل ػ ا  ػن صػر اوػاء إ  إذا امت ػع مػاء -3

 كارا بالطب   ّب مطلوب .
رنػػن  ػػإلن اوػػاء اووجػػود باوكركنػػة بالطرلقػػة الػػٍب متنػػ  تحػػخبل قػػول الشػػخب الػػخباخلع  ػػخبكد مركنػػة  -4

 اوكركنة كإ   يندل ذلأ إذ تشرخ كت خبع كانعالؽ حبات اوكركنة .
ن م يلػا   حيث أف  إلن اواء لكوف من السطح فقط لرا فاف ا تول الر و  للسطح أ لي م -5

 الخباخل .
كدرجات حرارة  XPلبْب الحالقة بْب حا ت اوكركنة كالر وبة الخباخلية  بات اوكركنة  1-5كالشكل 
 .  Tp اوكركنة

 -اناؾ بح  الحوامل الٍب تننر    نليات التجعيف كال كنا للع : 

 1-5الشكل 

 منطقة ا الة البال تيكية
منطقة الحالة  

 االنتقالية

ركنة
نك
ة لل
وركن

ت ا
حا 

 

منطقة 
الحالة 
 المرنة
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 ػػر ة اػػواء  –زمػػن كػػل مرحلػػة فعيػػف -فدرجػػة حػػرارة كر وبػػة حيػػ  التجعيػػ –ر وبػػة حيػػ  التجعيػػف 
 -كشنكن تقسيل مراحل التجعيف إذ مرحلتْب أ ا يتْب كذنا :،  التجعيف

 التجعيف ا بتخباصع -1
 التجعيف الن اصع -2

 التجفٗف املبسٟٜ   5-4-1

 22kgارا لحُب أننا نتذلر من حواذ  %18-17إذ  %32-30حيث لتل تقليل ر وبة اوكركنة من 
مكركنػػة جافػة كزمػن اػرص الحنليػة لحتنػػخب  لػي بحػ  اوتغػّبات كأذن ػل درجػػة  100kgن كػل مػن اوػاء مػ

 للو وؿ إذ ارص الر وبة بع رع ما شنكن . 75cا رارة كالٍب تكوف 
كاجلخبلر بالركر أف التسذْب الشخبلخب لندل إذ تبذّب  نيف للناء من  طح اوكركنػة كاػرا لػندل إذ 

ركنة إذ السطح اخلارجع اذمر الرم لندل إذ إ ادة توزل  اجليلوتْب اجرة  نيعة للناء من داخل اوك
من ر وبة اوكركنة فصذا كانع درجة حرارة  رفة التجعيف  الية كالر وبػة  اليػة ت ػبح اػرص %26حٌب 

 -الظركؼ م الية كفينا للع بياف باوست خبؼ من  نلية التجعيف ا بتخباصية  :
 ت ا شرات كمن     زنخبث  نر للنكركنة .قتل جلني  الكاصنات ا ية كبولاا -1
 إ ادة توزل  اجليلوتْب كمن   تتإلسن خواص الطبخ للنكركنة  -2
 زلادة ال بغة ال عراء الالمحة للننتج اجلاؼ . -3
 ا تقرار أ لي للشكل . -4
ا افظػػػة  لػػػي خا ػػػية الشػػػحرلة للنكركنػػػة كمػػػن   شنكػػػن إ ػػػادة توزلػػػ  ذرات اوػػػاء أننػػػاء مرحلػػػة  -5

 الية .التجعيف الت
 التجفٗف الٍّاٟ٘   5-4-2

خػػالؿ اػػرص اورحلػػة زنػػخبث تبذػػّب لػػررات اوػػاء مبحػػخب ت خمتلعػػة مػػن السػػطح اخلػػارجع   زنػػخبث إ ػػادة 
توزل  اواء   اوكركنة كخالؿ ارص اورحلة تنذع  درجة ا رارة ا يطة كالر وبة ا يطة كلكوف محػخبؿ 

لتإلػػوؿ اوكركنػػة مػػن ال ػػورة البال ػػتيكية إذ ال ػػورة   ػػإلن اوػػاء مػػن اوكركنػػة أقػػل مػػن م يلت ػػا نتيجػػة
اورنػػة كبالتػػاذ أ ػػبإلع اوكركنػػة أك ػػر  ػػالبة كمػػن   تقػػل اخلا ػػية الشػػحرلة للنكركنػػة كتقػػل  نليػػات 

 انتقاؿ اواء من الخباخل إذ اخلارج .
عيػػػف كبالتػػػاذ شنكػػػن القػػػوؿ أف مرحلػػػة التجعيػػػف مرحلػػػة ضػػػحيعة ذنػػػا مػػػن الاػػػركرم ا بتحػػػاد  ػػػن التج

 السرل  الرم ل احبا توقف كامل للذا ية الشحرلة للنكركنة .
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مػػرات مػػن مرحلػػة التجعيػػف اوبػػخبصع   6:8كاجلػػخبلر بالػػركر أف زمػػن مرحلػػة التجعيػػف الن اصيػػة لسػػاكل 
كالػػرم لتاػػنن الػػ من الػػالـز للتوزلػػ  الػػخباخلع لقطػػرات اوػػاء كبػػالطب  فػػاف اػػرص اوػػخبة  تلػػف تبحػػا لنػػوع 

الطوللػػة ىتػػاج لوقػػع أ ػػوؿ   التجعيػػف  ػػن م يلت ػػا الق ػػّبة خ و ػػا إذا كانػػع  اوكركنػػة فاوكركنػػة
 اوكركنة الطوللة من اذنواع اوتو طة   ا جل .

 لحرض أم لة لتوزل  اواء ىف مراحل التجعيف اوذتلعة  2-5كالشكل 

   لحرض مشاكل التجعيف . 3-5كالشكل 

بحخب فعيف اونتج           بحخب إ ادة توزل  اواء       هنالة التجعيف      خرج فورمة التشكيل                 
كا تقرارص ر وبة             12.5% ر وبة          18% ا بتخباصع ر وبة        18% ر وبة       30% 

 2-5الشكل 

 أحرؼ بنية للنكركنة تشوص تشرخات  ولية

تعرق بين الخدوش الموجودة في 
 المكرونة

 3-5الشكل 
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كضػغط   Po فنن اوحركؼ أف التغّبات الخباخلية لػتل الػتإلكل في ػا بػالتإلكل   ضػغط صػار للنكركنػة
كمػػن   تنتقػػل قطػػرات اوػػاء مػػن اوكػػاف ذات الاػػغط اذ لػػي إذ اوكػػاف  Pvصػػار    اػػواء التجعيػػف 

غط صػار اوكركنػة ذات الاغط اذدىن كلستنر انتقاؿ اواء من اوكركنة إذ حي  التجعيػف  اوػا أف ضػ
Po أ لي من ضغط صار حي  التجعيفPv   كلتوقف ارا ا نتقاؿ  نخب تساكل الاغوط 

Po = Pv 
كىف ارص ا الػة زنػخبث توقػف لحنليػة تبذػر قطػرات اوػاء مػن اوكركنػة اذ حيػ  التجعيػف كتسػني اػرص  

 ا الة عالة ا ت اف الر و  .
 ن الحوامل ا امة   التجعيف كتساكل م Awكلحترب درجة نشاط اواء ىف اوكركنة 

Aw = Po/Pvs 
 -حيث أن :

 Po ضغط صار اواء   اوكركنة
 Pvs ضغط صار اواء   اواء  نخب نع  درجة ا رارة 

كبالتاذ فانا   حالة ا ت اف لكوف ضغط صػار اوػاء داخػل   1كلكوف ضغط صار اواء ىف اواء مساكلا 
 ا .ألا  1اوكركنة لساكل 

 ػن الواحػخب لػ داد ارتبػاط قطػرات اوكركنػة الخباخليػة عبػات   Awك نػخبما تقػل  1مسػاكلا   Awكلكػوف 
 اوكركنة كارا ل لخب من مشاكل التجعيف .

  -كشنر التجعيف ب النة مراحل من حيث  ر ة التجعيف كنا للي :
 تسخين المكرونة

كركنػػة اذ درجػػة ا ػػرارة الر بػػة لل ػػواء حيػػث لػػتل رفػػ  درجػػة حػػرارة اوكركنػػة حػػٌب ت ػػل درجػػة حػػرارة او 
 ا يط .

كىف بخبالة مرحلة التسذْب تكوف  نلية ن ع اواء من اوكركنة بطي ة ىف بادئ اذمر كلكن ا ت داد ب لػادة 
 درجة حرارة اوكركنة حٌب ت ل إذ أق ي درجة  كنة .

  مرحلة التجفيف ذات السرعة الثابتة
كركنة لخبرجة حرارة الر بة  ي  التجعيػف كدرجػة حػرارة اوكركنػة تظػل كتبخبأ  نخب ك وؿ درجة حرارة او

 نابتة حٌب تبخبأ  نلية ن ع اواء بوا طة التبذّب .
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 مرحلة التجفيف بالسرعة المنخفضة
كتحتػػرب اػػرص اورحلػػة اػػع أ ػػوؿ مرحلػػة كتبػػخبأ  نػػخبما لتبذػػر كػػل اوػػاء مػػن  ػػطح اوكركنػػة بػػالبذر كتبػػخبأ  

الطبقات الخباخلية  بػات اوكركنػة إذ اخلػارج ، كحيػث أف التبذػّب مػن السػطح  نلية انتشار اواء من 
لكوف منذع  جخبا أك منحخبـ   ارص اورحلة فاف درجة حػرارة اوكركنػة ت ػل إذ درجػة ا ػرارة اجلافػة 

كتتنا ػػن  كسػػػيا مػػ  درجػػة ا ػػػرارة  Aw يػػ  التجعيػػف كتقػػل  ػػػر ة التجعيػػف كتتنا ػػن  ردلػػػا مػػ  
 ة .اجلافة للنكركن

drying diagrams

   بالسػا ات  كزمػن التجعيػف Xpخمططات التجعيف اع منإلنيػات تبػْب الحالقػة بػْب ر وبػة اوكركنػة

time (hour)كألاػػا الحالقػػة بػػْب درجػػة حػػرارة حيػػ  التجعيػػف ،Tc كزمػػن التجعيػػف time (hour) 
لػتل فعيع ػا بػخبرجات حػرارة  nested لحػرض خمطػط التجعيػف وكركنػة   4-5بالسػا ات .كالشػكل 

  الية كىتاج  واذ مخ   ا ات كن ف لتجعيع ا .

لحرض خمطط التجعيف وكركنة  وللة لتل فعيع ا بخبرجات ا رارة الحالية كىتاج  واذ  5-5الشكل 
  ب   ا ات للتجعيف .

 

 4-5الشكل 

 عملية تجفيف عند درجات حرارة عالية

 درجة حرارة ا واء

اوكركنةر وبة   

 ال من
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رة الحالية كىتاج  واذ لحرض خمطط التجعيف وكركنة ق ّبة لتل فعيع ا بخبرجات ا را 6-5الشكل 
 نالث  ا ات كرب  لتجعيع ا . 

 5-5الشكل 

ملية تجفيف عند درجات حرارة عاليةع  

 درجة حرارة ا واء

اوكركنةر وبة   

 ال من

 6-5الشكل 

 عملية تجفيف عند درجات حرارة عالية

 درجة حرارة ا واء

اوكركنةر وبة   

 ال من
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لحرض خمطط التجعيػف وكركنػة  وللػة لػتل فعيع ػا بػخبرجات ا ػرارة اونذعاػة  كىتػاج  7-5الشكل 
  واذ أك ر ف مخسة  شرة  ا ة لتجعيع ا .

جعيف  نػخب قػيل خمتلعػة لػخبرجات حػرارة لحطياف الر وبة النسبية  ي  الت 2-5كاجلخبكؿ  1-5كاجلخبكؿ 
 . 25C-1 تَباكح مابْب كقيل خمتلعة لعرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة  C 90-30جافة

كقػيل خمتلعػة لعػرؽ 26C-20لحطي الر وبة النسبية  ي  التجعيف  نػخب قػيل خمتلعػة لػخبرجات حػرارة جافػة
كلسػػني اػػرا اجلػػخبكؿ باجلػػخبكؿ السػػيكركمَبل  45C-26 تػػَباكح مػػابْب درجػػات ا ػػرارة اجلافػػة كالر بػػة 

 للبذار اواء اووجود ىف حي  فعيف اوكركنة.
 -فنن اوحركؼ أف  نليات التجعيف تتل بالتإلكل ىف :

 زمن كل مرحلة فعيف - ر ة اواء التجعيف  -درجة ا رارة   -الر وبة النسبية 
 
 

 7-5الشكل 

 عملية تجفيف عند درجات حرارة منخفضة

 درجة حرارة ا واء

اوكركنةر وبة   

 ال من
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 1-5الجدول
   ببٌذسجت اٌّئىَت  فشق دسجبث اٌحشاسة اٌجبفت واٌحشاسة اٌشعبت 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ف 
فُ
ج
اٌخ

ز 
حُ

ٌ 
فت

جب
 اٌ

سة
شا

ح
 اٌ

ث
جب

س
د

T 
 

ت 
ىَ

ّئ
 اٌ

جت
س
ٌذ
بب

 
o
c

 

       5 9 13 17 21 25 30 34 39 44 50 55 61 67 73 79 86 93 30 

      3 7 10 14 18 22 27 31 36 41 45 51 56 61 67 73 80 86 93 31 

      5 8 12 16 20 24 28 32 37 42 46 52 57 62 68 74 80 87 93 32 

     3 7 10 14 17 21 25 29 34 38 43 47 52 58 63 69 74 80 87 93 33 

    2 5 8 12 15 19 22 26 30 35 39 44 48 53 58 63 69 75 81 87 93 34 

    4 7 10 13 17 20 24 28 32 36 40 44 49 54 69 64 70 75 81 87 93 35 

   2 5 8 11 15 18 21 25 29 33 37 41 45 50 55 59 65 70 76 81 87 93 36 

   1 4 7 10 13 16 19 23 26 30 34 38 42 51 55 60 65 71 76 82 87 94 37 

  2 5 8 11 14 17 20 24 27 31 34 39 43 47 51 56 61 66 71 76 82 88 94 38 

 2 4 7 10 12 15 18 21 25 28 32 35 40 44 48 52 57 61 66 71 77 82 88 94 39 

 3 6 9 11 14 17 19 23 26 28 32 35 40 44 49 53 57 62 67 72 77 83 88 94 40 

3 5 8 11 13 16 19 42 25 48 30 33 37 41 45 49 53 57 62 67 72 77 83 88 94 42 

5 8 11 14 16 18 21 24 27 30 32 35 39 42 46 50 54 58 63 67 72 77 83 88 94 44 

8 10 12 16 17 20 23 26 28 31 33 37 40 43 47 51 55 59 64 68 73 78 83 88 94 46 

10 12 14 17 19 22 25 28 30 33 35 38 41 45 48 52 56 60 65 69 74 78 83 89 94 48 

12 14 17 19 21 24 27 29 32 34 36 40 43 46 50 53 57 64 66 70 74 79 84 86 94 50 

14 16 18 21 23 25 28 30 33 36 38 41 44 48 51 54 58 62 66 70 75 79 84 89 94 52 

16 17 20 22 24 26 29 32 34 38 39 42 45 49 52 55 59 63 67 71 76 80 85 90 95 54 

17 19 22 24 26 27 30 33 36 38 40 43 47 50 53 56 60 64 68 72 76 80 85 90 95 56 

18 20 22 24 26 29 31 34 36 39 41 44 48 51 54 67 61 64 68 72 77 84 85 90 95 58 

20 21 23 25 28 30 32 35 37 40 43 45 48 51 55 58 61 65 69 73 77 81 86 90 95 60 

20 21 23 26 28 30 32 35 37 40 43 45 48 51 55 58 61 65 69 73 77 81 86 90 95 62 

22 24 26 28 30 32 34 37 39 42 45 47 50 53 57 60 63 67 70 74 78 82 86 91 95 64 

23 25 27 29 31 33 35 37 40 43 46 48 51 54 57 61 64 67 71 75 79 83 87 91 95 66 

24 26 28 30 32 34 36 38 41 44 47 49 52 55 58 61 64 68 72 75 79 83 87 91 95 68 

25 27 29 31 33 35 37 39 42 45 48 50 63 56 59 62 65 69 72 76 79 83 87 91 95 70 

26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 51 53 56 59 63 66 69 73 76 80 84 87 91 95 72 

27 29 31 33 35 37 39 41 44 64 49 52 54 57 60 63 66 70 73 76 80 84 87 91 96 74 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 47 50 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 84 88 92 96 76 

29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 51 53 56 68 61 64 67 71 74 77 81 84 88 92 96 78 

30 31 33 35 38 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62 65 68 71 74 78 81 84 88 92 96 80 

31 32 34 36 38 40 42 44 47 49 52 54 57 69 62 65 68 71 75 78 81 85 88 92 96 82 

32 33 35 37 39 41 43 45 58 50 53 55 57 60 63 66 69 72 75 78 82 85 88 92 96 84 

32 34 36 37 39 41 43 46 48 50 53 55 58 61 63 66 69 72 75 78 82 85 89 92 96 86 

33 34 36 38 40 42 44 46 49 51 54 56 58 61 64 67 69 72 76 79 82 85 89 92 96 88 

34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 56 59 62 64 67 70 73 76 79 82 86 89 92 96 90 
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 2-5الجدول 
 ببٌذسجت اٌّئىَت  فشق دسجبث اٌحشاسة اٌجبفت واٌحشاسة اٌشعبت 

c
 خ

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  

ث
جب

س
د

 
ف 

فُ
ج
اٌخ

ز 
حُ

ٌ 
فت

جب
 اٌ

سة
شا

ح
اٌ

T
 

ت 
ىَ

ّئ
 اٌ

جت
س
ٌذ
بب

 
c

o
 

 

     6 12 18 24 31 37 44 51 59 66 74 83 91 20 

    3 8 14 20 26 32 39 45 52 60 67 75 83 91 21 

    5 11 16 22 20 34 40 47 54 61 68 75 83 92 22 

   3 8 13 18 24 30 36 42 48 55 62 69 76 84 92 23 

   5 10 15 20 26 31 37 43 49 56 62 70 77 84 92 24 

  3 7 12 17 22 27 33 39 44 51 57 63 70 77 85 92 25 

  5 9 14 19 24 29 34 40 45 51 58 64 71 78 85 92 26 

 3 7 11 16 21 25 31 36 41 47 53 59 65 71 78 85 93 27 

 5 9 13 18 22 27 32 37 42 46 53 59 65 72 79 86 93 28 

3 7 11 15 19 24 28 33 38 43 49 54 60 66 72 79 86 93 29 

 
كالػػرم فيحطػػي كزف البذػػار بػػاجلراـ لكػػل كيلػػوجراـ مػػن ا ػػواء اجلػػاؼ  نػػخب قػػيل خمتلعػػة 3-5أمػػا اجلػػخبكؿ 

 ػل زصبػق ،  لالحػظ   أف  76ك نخب ضغط داخلع لساكل  %RHكالر وبة النسبية  Tلخبرجات ا رارة 
 كزف البذار اووجود   حي  التجعيف ل داد م  زلادة درجة  ا رارة .

م ػػػنحع اوكركنػػة وشػػكلة  ػػػخبـ اكتنػػاؿ فعيػػف اوكركنػػػة لقومػػوا برفػػ  درجػػػات  ػػادة  نػػخبما لتحػػرض و
 -ا رارة كزلادة الت ولة   حْب أف مكنن اوشكلة لكوف فينا للع :

  خبـ كعاءة كحخبة شعط الر وبة من حي  التجعيف . -1
  c 56 خبـ ضبط الر وبة النسبية  واء  رفة التجعيف  لي  بيل او اؿ إذا كانػع درجػة ا ػرارة  -2

  56c، ك نػخب   g/kg 80تكػوف الكنيػة اوتو ػطة للبذػار   ا ػواء   %70كالر وبػة النسػبية الخباخليػة 
لكػل كيلػوجراـ اػواء جػاؼ كلكػوف العػرؽ بػْب  121gفاف كنيػة صػار اوػاء الالزمػة لتشػب  ا ػواء اجلػاؼ 

إذ  %70يػػف مػػن فػػصذا حػػخبث زلػػادة للر وبػػة النسػػبية الخباخليػػة نتيجػػة للتجع (80-121)ا ػػالتْب اػػو 
  28g ي بح العرؽ بْب كزف البذار حالة التشب  كا الة الحادلة   56cم  بقاء درجة ا رارة    80%

كمن   لقل محخبؿ صر اواء من اوكركنة فصذا   تحنل شعا ات البذار ب ورة  إليإلة فاف ال لادة   
تقرلبػػا بػػخبكف الػػخبخوؿ   تعا ػػيل الر وبػػة النسػػبية  ػػوؼ تقلػػل مػػن  ػػر ة التجعيػػف كلحتػػرب اػػرا م ػػا  

مراحل التجعيػف كلكػن شنكػن مػن خاللػا محرفػة أذنيػة النسػبة بػْب درجػة ا ػرارة / الر وبػة النسػبية فنػن 
لن ل بح اوقخبكر التذلر مػن ر وبػة اوكركنػة حػٌب    %100اوحركؼ أنا إذا ك لع الر وبة النسبية 

 .كلو مت زلادة درجة ا رارة ك ر ة ا واء الخباخلع 
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 3-5الجدول 
 %RHاٌشعىبت إٌسبُت 

100 90 80 70 60 50 40 30  

 

ف 
فُ
ج
اٌخ

ز 
حُ

ٌ 
فت

جب
 اٌ

سة
شا

ح
 اٌ

ث
جب

س
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ت 
ىَ

ّئ
 اٌ

جت
س
ٌذ
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o
c

 

27.2 24.4 21.6 18.8 16 13.3 10.6 7.92 30 

36.6 32.7 28.9 25.1 21.4 17.8 14.1 10.5 35 

48.8 43.6 38.5 33.4 28.4 23.5 18.7 13.9 40 

65 57.9 50.9 44.1 37.4 30.9 24.5 18.2 45 

86.2 76.5 67.1 57.9 49 40.3 31.8 23.6 50 

102 90.5 79.1 68.1 57.5 47.2 37.2 27.5 53 

121 107 93.1 80 67.4 55.2 43.4 32 56 

144 127 110 94.2 79 64.5 50.6 37.2 59 

181 158 137 117 97.5 79 61.7 45.2 63 

217 189 162 137 114 92.2 71.6 52.2 66 

276 239 203 171 140 113 87.3 63.2 70 

 -وفيما يلي بيان بأىم األمور التي تهم مصنعي المكرونة :
 كنية اواء اوطلوب ن   ا من اوكركنة لتقليل ا تول الر و  للنكركنة . -1

)FRH-) / (100FRH– I( RHp= ww w 
 -حيث أن :

 ww كزف اواء اوطلوب ن  ا من اوكركنة   مرحلة فعيف محينة بالكيلوجراـ
 wp خبالة مرحلة التجعيفكزف اوكركنة  نخب ب

 RHI الر وبة النسبية البخباصية للننتج   مرحلة التجعيف
 RHF الر وبة النسبية الن اصية للننتج   مرحلة التجعيف

 حساب حجم الهواء المطلوب للتجفيف فى مرحلة معينة للتجفيف -2
 فاوحادلة التالية تحطي حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة للتجعي

/ ssww   =wa  V 
 -حيث أن :

 Va حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة باوَب مكحن
 ww كزف اواء اوطلوب ن  ا من اوكركنة ىف مرحلة فعيف محينة بالكيلوجراـ

 ssw الوزف النو ع للبذار  نخب تركؼ التشغيل الخباخلية
 الزمن الكلى لمرحلة التهوية . -3

 -ة تحطي ال من الكلي ورحلة الت ولة :اوحادلة التالي
x 60) ’a/  (Va t = V 
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 -حيث أن :

 Va حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة باوَب مكحن
 ’Va باوَب مكحن   ال انية m3/secمحخبؿ تخبفق ا واء ىف اجملعف  

 t ال من الكلي ورحلة الت ولة بال انية 
 -مثال :
 %75،الر وبػػػة النسػػػبية   65cدرجػػػة حػػػرارة داخػػػل اجملعػػػف ا بتػػػخباصع  -اف :إذا كػػػ ww,Va, tأكجػػػخب 

 .0، محخبؿ تخبفق ا ػواء  اوتو ػط   اجملعػف اونتلػ    m3/s 3 ،محخبؿ تخبفق ا واء   اجملعف العارغ 

5 m3/s  كزف اوكركنػػة  نػػخب هنالػػة مرحلػػة التجعيػػف اوػػعخوذة ىف ا  تبػػار  نػػخب ر وبػػة نسػػبية للنكركنػػة
  kg 1700، كزف اوكركنػة  نػخب بخبالػة الػخبخوؿ للنجعػف ا بتػخباصع   80kg .1650كل تسػا  18%

 .  %20با تبار أف الر وبة النسبية للنكركنة ىف ارص ا الة 

 -اإلجابة :
ww = wp  ( RHI –RHF) / (100-RHF) 

                  ww =  1700(20-18)/(100-18) =40.146 kg  
                                Va=ww/ssw 

أم   141g/kgفاف كزف البذار  %75كر وبة نسبية  65c نخب درجة حرارة  7-9كمن اجلخبكؿ 
0.141 kg/ kg   . 

                                t = Va /  (Va
’ x 60)                 

Va = 40.146/0.141 =294.04 m3          
                               t =294.04/0.5 x 60= 9.8min 
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 الباب الشادض

 إختبــارات اجلودة
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1
3

2

الشكل 1-6
 

 اختبارات الجودة
 

 -فينا للع بياف بعال اذج  ة كذدكات اوستذخبمة   محنل مراقبة اجلودة مب ان  اوكركنة :
 اووازلن ا سا ة  (1
 ّب .أج  ة التقط (2
 مطإلنة محنلية . (3
أج ػػػ ة اوحػػػػالرة اذتوماتيكيػػػػة  (4

 للنإلاليل .
أفػػػػػػػػراف التجعيػػػػػػػػف كا رلػػػػػػػػػق  (5

 كاوواقخب الك ربية .
 مناخل اوحنل . (6
ج ػػػاز تحيػػػْب الػػػوزف النػػػػو ع  (7

 للخبقيق .
 أج  ة تحيْب الر وبة  لي السرل  . (8
 ج از كلخباال لتحيْب نسبة الربكتْب اخلاـ . (9
 اذدكات ال جاجية كأكراؽ الَبشيح . (19
 ج از اختبار رقل السقوط للخبقيق كاو ااـ جخبا وحرفة جودة الخبقيق . (11

 املٕاظَٖ احلػاغٛ  6-1-1

جراـ لت ػل إذ   60ارص اووازلن تستذخبـ بك رة   اوحامل كتتواجخب  بسحات كزنية خمتلعة تبخبأ من 
  خبة كيلوجرامات .

 -كتتواجخب اووازلن ا سا ة اإللكَبكنية    ورتْب كذنا :
جراـ إذ  خبة  شرات مػن الكيلوجرامػات  300ازلن حسا ة من النوع ا نوؿ    حاهتا من مو  -1
.  

 جراـ . 240جراـ إذ  60موازلن حسا ة ىليلية كتَباكح  حاهتا مابْب  -2
 لحرض خمطط توضيإلع وي اف حساس من النوع ا نوؿ . 1-6كالشكل 
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2-6الشكل   

 صندوق زجاجي لتجنب تأثير الرياح

3-6الشكل   

 
 -حيث أن :

 1 الشاشة الرقنية                 
 2 عاتيح التشغيل باللن           م
 3 قا خبة الوزف  

كاجلخبلر بالركر أنا شنكن تو يل ارص اووازلن م  أج  ة خارجية م ل  ابحػة كنػا اػو مبػْب بالشػكل 
6-2 . 

 الموازين الحساسة التحليلية 
كاػػػػرص اوػػػػوازلن  ختلػػػػف  ػػػػن السػػػػابقة  ػػػػخبا أف 

جػػػل  60 ػػػحاهتا تكػػػوف  ػػػغّبة   ت لػػػخب  ػػػادة  ػػػن 
ل الػػوزف داخػػل  ػػنخبكؽ زجػػاجع مغلػػق لتجنػػن كلػػت

لحػػػػرض  3-6تػػػػعنّب الرلػػػػاح  لػػػػي الػػػػوزف ،كالشػػػػكل 
 دنوذج  رص اووازلن .

 -كيفية استخدام الموازين الحساسة :
لت ػػػعّب الشاشػػػة    TAREلػػػتل الاػػػغط  لػػػي معتػػػاح  -1

)فصذا   كانع قا خبة الوزف فار ػة  فػاف كزف العار ػة اوذػ ف ىف 
إذا كضحع العار ة فػاف كزف العار ػة  ػيتل اجل از لكوف  عرا أما 

   لنا ىف اوي اف (.
ضػػ  ا نػػل اوطلػػوب كزنػػا  لػػي قا ػػخبة الػػوزف فنإل ػػل  لػػي  -2

 الوزف مباشرة  لي الشاشة 
)  ػػاىف أك قػػاصل (  كىف حالػػة تحػػخبل الػػوزف ا ػػخب اذق ػػي لسػػحة 

  OLاجل از لظ ر 
 -مالحظة :

 NET = الػػػوزف ال ػػػا  GROSS WEIGHTالػػػوزف القػػػاصل 

WEIGHT  كزف العار ة +TARE WEIGHT  
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 . 4-6كارص اخلطوات مبينة بالشكل 

 جّاظ التكطري  6-1-2

لستذخبـ ج از التقطّب لتقطّب اوياص الحادلة الٍب لتل ا  ػوؿ  لي ػا مػن شػركات اويػاص أك مػن اآلبػار 
 .   7.0لا  ا مساك  PH  تذخباما   التإلاليل كىاّب الكيناكلات ك سل اذدكات كلكوف 

 لحرض خمطط توضيإلع وقطر ماء .  5-6كالشكل 

 -حيث أن :
 1  نخبكؽ أ راؼ تو يل السذاف الك رم

 2 خركج اواء اوقطر

 4-6الشكل 

3 

 

5 

6 
4 

2 

1 

10 
7 

 5-6الشكل 
8 9 
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 3 ك اء اوك ف
 4 دخوؿ ماء التربلخب

 5 ك اء التإلكل ىف مستول اواء داخل الغاللة
 6 خركج اواء العاص  من التربلخب 

 7 اوستول اوطلوب للغاللة خركج اواء العاص  من تحخبل
 8 مقب  التإلكل ىف ت رلف اواء اووجود ىف ج از التقطّب

 9 الغاللة كىتول  لي  ن ر التسذْب
 10  ن ر التسذْب

لَب ىف   4 حتا   MERITفيحرض  ورة فوتو رافية وقطر ماء محنلع من إنتاج شركة  6-6كالشكل 
 لَب ىف السا ة .  2:10اكح مابْب كتتواجخب ارص اوقطرات بسحات تَب  السا ة 

 -حيث أن :
 1 اوك ف

 2 دخوؿ اواء البارد
 3 ك اء ت بيع مستول اواء ىف الغاللة

 4 اواء العاص 
 5 لخب ت رلف اواء اووجود ىف اجل از

 6 خمرج اواء اوقطر
 7 فتإلة هتولة

 8 فالجنة ج از التسذْب
 9 السذاف
 10 الغاللة
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 ٍٛ املعىمٗٛاملطخ 6-1-3

تستذخبـ اوطاحن اوحنلية لطإلن ا بوب أك اوكركنة بخبرجات ىبن تنا ن اختبار الر وبة ك ػادة 
ميكركف كتتواجخب اػرص اوطػاحن ب ػور متحػخبدة من ػا مػا لكػوف مػ كد داخليػا  150تكوف درجة التإلبن 

تإلبػن خلػرج اوطإلنػة مبكاف لوض  شراصح باوقػاس اوطلػوب كمن ػا مػا لكػوف مػ كد بػرراع تغيػّب درجػة ال
 ميكركف كاكرا . 150كمن ا ما لحطي درجة ىبن كاحخبة كاي 

 لحرض دنوذج وطإلنة  الؿ  ولسرلة م كدة برراع لتغيّب درجة التإلبن  . 7-6كالشكل 
 -حيث أن :

2 
3 

4 
5 8 

9 

10 
1

 

` 

6 7 
 6-6الشكل 
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7-6الشكل  2  
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 1 قا خبة اوطإلنة
 2 ذراع فتح الباب اذمامع للنطإلنة

 3 باب لعتح لعأ كتنظيف اذج اء اويكانيكية
 4 يح التشغيل كالع لمعات

 5 ذراع ضبط درجة التإلبن
 6 مخبخل ا بوب أك اوكركنة اوطلوب  إلن ا

 7 خمرج اوطإلوف
 . 0ميكركف تكوف  نخب الوض   150كاجلخبلر بالركر   الننوذج اوبْب فاف درجة التإلبن 

 Digital Buretteأجّعٚ املعاٖطٚ الطقىٗٛ لمىخالٗن . 6-1-4

 -: ) بقلم المهندس إيهاب محمد عمر (  أوال مفاىيم أساسية 
 -:  الوزن الجزيئى ألي مركب -1
 الػػػررل اػػػو   نػػػوع أكزاف ذرات الحنا ػػػر  اوكونػػػة للنركػػػن بػػػاجلراـ كلوجػػػخب جػػػخبكؿ خػػػاص بػػػالوزف  

 جلني   نا ر كاو اجلخبكؿ الخبكرم ا خبلث .
 الوزن المكافئ ألي مركب  -2

  CLخبلل   اوركن كلكوف  ن ر م ػل الكلػورلساكل الوزف اجل ل ي للنركن/  خبد ذرات الحن ر الب
ىف محػ  الكربلتيػأ  SO4أك  نو ات كتػػيعية م ػل  نو ػة الكربلتػات   NaCL  كلورلخب ال ودلـو 

H2SO4 
 mol weightالوزف اجل ل ي           

 equivalent weightالوزف اوكاف     

            equivalentالتكافن                    
 محلول بتركيز معين  من مادة صلبة تحضير -3

 ادة تتواجخب محظل القلولات    ورة  لبة كحٌب شنكن ىاّب قلوم بَبكي  محْب نقـو باذابة كزف 
 محْب من اوادة ال لبة م  اواء اوقطر للإل وؿ  لي الَبكي  اوطلوب .

جل من  20 بوض نقـو   %20بَبكي   NaOHلتإلاّب ملوؿ ايخبرككسيخب ال ودلـو  -م اؿ :
ملي لَب   نايف ماء مقطر ك و  اذ  100ىف دكرؽ محيارل ايخبرككسيخب ال ودلـو ال لن 

 . %20نإل ل ملوؿ ايخبرككسيخب ال ودلـو بَبكي  ف ملي لَب  100 المة
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 تحضيرمحلول عيارية معينة من مادة صلبة  -5

صلطا م  حجل محْب من  شنكن محرفة كزف اوادة ال لبة اوستذخبمة   ىاّب ملوؿ بحيارلة محينة
 -اواء اوقطر من اوحادلة التالية :

 الوزن المكافئ× العيارية × وزن المادة الصلبة = الحجم 
نقـو باذابة كزف محْب من ملح   N 0.1ملي لَب ملوؿ ايخبرككسيخب  ودلـو بحيارلة   100فلتإلاّب  

كشنكن  تحْب الوزف  من اوحادلة ملي لَب  من اواء اوقطر   NaOH   100ايخبرككسيخب ال ودلـو 
 السابقة 

لَب  ك يارلة ا لوؿ  0.1لساكل  100/1000أل  ملي لَب   100 لنا بعف حجل ا لوؿ او 
  .  0.1اوطلوب 

 الوزن المكافئ =  الوزن الجزيئى / التكافؤ
 كالوزف اجل ل ي  يخبرككسيخب ال ودلـو لساكل  نوع اذكزاف الررلة لرراتا أل 

 الجزيئى = مجموع األوزان لعناصر المركب الوزن
     =1 +16 +23  =40 
  اذمحاض   H   القلولات ك  خبد ذرات ا يخبركجْب  OHكالتكافن  ادة لساكل  خبد  نو ات 
 الخباخلة   تركيبا كاحخب. OHذف  خبد  نو ات  1لرا فاف تكافن ايخبرككسيخب ال ودلـو = 
 40=   40/1ـ = الوزف اوكاف   يخبرككسيخب ال ودلو 

  NaOHجل من  0.4=   40×   يارلة   NaOH  =0.1  ×0.1كزف 
 . 1-6أم لة لتحيْب الوزف اجل ل ي كالوزف اوكاف  وركبات خمتلعة مبينة باجلخبكؿ 

 1-6الجدول 
البببببببببببببببببببببببوزن 

 المكافئ
العنصببببببببببر  الوزن الجزيئى

 البديل
 رمز المركب اسم المركب بالعربية

36.5 1+35.5=36.5 H  يخبرككلورلأمح  ا HCL 
49 2*1+32+16*4=98 2H مح  الكربلتيأ H2SO4 
40 23+16+1=40 Na ايخبرككسيخب ال ودلـو NaOH 
53 23*2+12+3*16=106 2Na كربونات ال ودلـو Na2CO3 
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 تحضير  محلول عيارى من محلول بتركيز معين  -6
اليل شنكن ىاّب ماليل  ادة لتل شراء اذمحاض    ورة ماليل بَبكي ات محينة كمن ارص ا 

 يارلة كذلأ بعخر حجل محْب من ا لوؿ ذات الَبكي  اوحلـو م  حجل محْب من اواء اوقطر م  
 ا  تعادة من اوحلومات اوخبكنة  لي ال جاجة من ك افة كتركي  ا لوؿ .

 عيارية المحلول =  الكمية بالمكافئ / الحجم باللتر          
 المحلول =  )الوزن بالجرام / الوزن المكافئ( / الحجم باللترعيارية           

 -كشنكن كتابة ارص اوحادلة ب ورة أخرل كنا للي :
 التركيز  ( / الوزن المكافئ×  عيارية المحلول المشترى =  ) كثافتو جم / لتر 

أكجخب   جل / ملي لَب   1.16كك افتا   % 31.5اذا كاف تركي  حام  ا يخبرككلورلأ  -مثال :
 يارلة ا ام     أكجخب حجل ا لوؿ اوشَبل الالـز خلطا م  لَب ماء مقطر للإل وؿ  لي  يارلة 

0.1N. 
 التركيز  ( / الوزن المكافئ×  عيارية المحلول المشترى =  ) كثافتو جم / لتر 

 جل / لَب  1160ملي لَب / لَب =  1000× جل / ملي لَب   1.16الك افة = 
 0.315=  100/   31.5الَبكي   = 

 36.5لساكل  1-6الوزف اوكاف  من اجلخبكؿ 

  10.02=     36.5/   0.315×   1160 يارلة ا ام  = 

كشنكػػن تغيػػّب  يارلػػة ا لػػوؿ صلػػط حجػػل محػػْب منػػا مػػ  حجػػل محػػْب مػػن  اوػػاء اوقطػػر  مػػن خػػالؿ 
 اوحادلة التالية 

ول المطلوبببة = حجببم المحلببول عياريببة المحلبب× حجببم المحلببول المطلببوب بعياريببة محببددة  
 عيارية المحلول المتوفر× المتوفر بعيارية محددة  

 10.2× =   حجل ا لوؿ اوتوفر بحيارلة مخبدة     0.1× ملع لَب  1000 
 ملي لَب   9.98 =  10.2/  1000×   0.1حجل ا لوؿ اوتوفر بحيارلة مخبدة = 

 HCLملػع لػَب  ( مػن ملػوؿ محػ  ا يػخبرككلورلأ  1000ملػع لػَب  )  9.98 أم إننػا حنتػاج خللػط  
 HCLم  لَب من اواء اوقطر للإل وؿ  لي لػَب مػن ملػوؿ محػ  ا يػخبرككلورلأ  10.2Nذات الحيارلة 

 .   0.1Nبحيارلة 
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 ثانيا أجهزة المعايرة الرقمية للمحاليل 
 لبْب ج از محالرة رقنع . 8-6الشكل 

 -حيث أن :
 1      شاشة رقنية              

 2 معاتيح التشغيل كاإللقاؼ       
 3  نبور                        

 4 دكرؽ خمرك ع با ملوؿ  ّب محلـو الحيارلة                         
 5 قاركرة هبا ملوؿ  يارم     

ود   اجل از حٌب كاجلخبلر بالركر أنا وحالرة أم ملوؿ لتل تشغيل اجل از كإن اؿ ا لوؿ الحيارل اووج
ت ل إذ اللوف القياس الرم لخبؿ  لي أنا مت الو وؿ لنقطة التحادؿ كىف اػرص ا الػة لػتل التحػول    

 اوحادلة التالية 
1V1N V = N 

 -حيث أن :
 V حجل ا لوؿ اوطلوب تحيْب  يارلتا ) محلـو (                    

 N                           يارلة ا لوؿ اجمل ولة                  
 V1 حجل ا لوؿ الحيارل ) محلـو من قراءة الشاشة الرقنية للج از ( 
 N1  يارلة ا لوؿ الحيارل ) محلـو (                               

 -مثال :كشنكن اختيار مح  الكربلتيأ كنإللوؿ  يارم . 
ذ فاف ملوؿ  ودا كاكلة بالتا NaOH 40الوزف اوكاف  لل ودا الكاكلة 

جراـ من ملح  ال ودا الكاكلة  0.4لتل ىاّبص بصذابة  0.1N يار لتا 
 ملع لَب  ماء مقطر . 100ىف 

أفطاُ التجفٗف ٔاحلطٖل ٔاملٕاقس  6-1-5

 الهّطبٗٛ .

 Drying Ovenأوال أفران التجفيف 
 تستذخبـ اجملععات   فعيف الحينات  نخب 

2

1

3

5
4

8-6الشكل الشكل 8-6   
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 لحر ض دنوذج لعرف فعيف . 9-6درجة م ولة كالشكل  135درجات حرارة  ت لخب  ن 
 -حيث أن :

 1 الغالؼ اخلارجع للعرف كاو  ازؿ حرارلا
 2 معتاح تشغيل العرف

 3 مكاف ضبط درجة حرارة العرف
 4 مقياس درجة ا رارة

 5 رفْب داخلْب لوض  الحينات اوطلوب فعيع ا
 

1 

2 

3 

4 

5 

 9-6الشكل 
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 MUFFLE FURNACESثانيا أفران الحرق 
-6درجػة م ولػة كالشػكل  1200ذخبـ أفراف ا رؽ  رؽ الحينات  نػخب درجػات حػرارة ت ػل إذ تست
 لحرض دنوذج توضيإلع لعرف احَباؽ . 19

 -حيث أن :
 1 مقياس درجة ا رارة العحلية بالعرف                                          

 2                    مكاف محالرة درجة حرارة العرف                          
 3 معتاح تشغيل العرف                                                          

 4 بطانة حرارلة م نو ة من الطوب ا رارم مخبفوف هبا  او التسذْب  
 5   باب  لق العرف 

 لبْب كيعية كض  الحينات داخل فرف حرؽ بباب لعتح ذ عل . 11-6كالشكل 
 لبْب كيعية كض  الحينات داخل فرف حرؽ بباب لعتح ذ لي . 12-6شكل كال

1 
2 

3 

4 

5 

10-6الشكل   
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 ثالثا المواقد الكهربية 
تسػػتذخبـ اوواقػػخب الك ربيػػة   تسػػذْب الحينػػات كأحيانػػا لتجنػػن التحػػرض اذ حػػرارة  ػػّب منتظنػػة لػػتل 

 . 13-6التسذْب من خالؿ محاـ ماصع كنا بالشكل 
 LAB. SIEVES املٍاخن املعىمٗٛ 6-1-6

تذخبـ اوناخل اوحنلية   محامل اجلودة وحرفة درجات ىبن الخبقيق كالسينولينا ك ادة ت كد ارص تس
  -اوناخل مبجنو ة من الشراصح مبقا ات خمتلعة كفينا للع اوقا ات القيا ية للشراصح :

 ميكركف . 150,200,300,400,425,500,850
رزنة اوطلوب ىخبلخب كزف ا بيبات اذقل من ا أك جراـ فوؽ الش  100ك ادة توض  الحينة كالٍب كزهنا 

دقػػاصق   كزف اوتذلػػف  5ميكػػركف كتشػػغيل اجل ػػاز  150تسػػاكل ا  لػػي  ػػبيل او ػػاؿ  نػػخب كضػػ  شػػرزنة 
 -فيكوف كزف اوار   اونذل مساكلا :  O/Tكاوتبقع  لي اونذل 

O/T-100 P/T= 
 .  %0.1ك ادة   ت لخب نسبة اوتذلف  ن 

 -اخل    ورتْب كذنا :كتتواجخب اون
 مناخل دكارة ) رحولة( . -1

 12-6لشكل ا

13-6الشكل   

 11-6الشكل 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

122 
 

 مناخل اات ازلة . -2
 ROTATING SIEVESأوال المناخل الدوارة 

لحػػػرض دنػػػوذج ونذػػػل دكار  لنػػػا بػػػعف مبػػػخبأ  نلػػػا لحتنػػػخب  لػػػي إدارة الشػػػراصح مػػػ   14-6الشػػػكل 
 مستقبل الخبقيق اوار   الشرزنة . 

 -حيث أن :
 1,2 ضوا ط التشغيل كاإللقاؼ 

 3 ع ال مِب اونق
 4 شرزنة اونذل كمستقبل اوار 

 5  طاء اجل از كلغلق أنناء  نل اجل از                             

 6 معتاح أماف ون  تشغيل اجل از  اوا أف الغطاء لي  ىف كض   لق 
 7 م خب معتاح اذماف 

 VIBRATING SIEVESثانيا المناخل االىتزازية 
 لسابقة إ    أف  نلية الغربلة تتل نتيجة  ات از الشراصح بخب  من دكراهتا ،كاي    تلف  ن ا

 لحر ض دنوذج لغرباؿ اات ازم .  15-6كالشكل 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 14-6الشكل 
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 -حيث أن :
 1  ذراع ت بيع الشرزنة

 2                        قاين شنكن رفحا ك إن الا
 3 لخب لت بيع قاين الت بيع 

 4                                     قرص الاغط
 5                        دليل ىرؾ القاين الاغط

 6 قا خبة شنكن ىرلك ا ذ لي كأ عل كل بع  لي ا شرزنة الغربلة كاوستقبل  .                 
 7 الغالؼ اخلارجع
 8 لوحة التإلكل 

 9 مبْب التشغيل                                    
 10 ة زمن التشغيل                     مكاف محالر 

 11 مكاف محالرة مقخبار ا ات از               

 األزٔات العجاجٗٛ ٔ أٔضام الرتشٗح . 1-7 -6

 لحر ض  ورا لبح  ال جاجات اوستذخبمة   محامل مراقبة اجلودة . 16-6الشكل 

15-6الشكل   
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 -حيث  أن :
 1 ترمومَب                         

 2                       ايخبركميَب 
 3 ما ة حجنيا                    
 4 ما ة قيا ية                    
 5  إلاحة                         
 6 كحخبة محالرة                   

 لحر ض  ورا لبح  ال جاجيات اوستذخبمة   محامل مراقبة اجلودة . 17-6كالشكل 
16-6الشكل   
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17-6الشكل   
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 -حيث أن :
 1 س مخبرج                                  كع

 2 دكرؽ ذك قا خبة مستخبلرة                    
 3 دكرؽ ذك قا خبة مسطإلة  ) دكرؽ كلخباال (  
 4 دكرؽ محيارم                               
 5 دكرؽ خمرك ع                           
 6      دكرؽ ترشيح                           

 7 قن  زجاجع                                  
 8 قن  تر ين                                  
 9 خمبار مخبرج                                  
 10 زجاجة  سيل                               
 11 أنبوبة اختبار                                

 12 زجاجية ماذة ماء 
لحر ض  ورا ذ ناؼ أخرل من ال جاجات اوستذخبمة   محامل مراقبة اجلودة  18-6الشكل 
 -حيث أن :
 1  بق كرف 

 2  بق تبذّب                               
 3 اوف

 4 لخب ا وف 
 5 قن  صنر 

 6 ك لة تقطّب 
 7,8,9 مك عات                              

 10 ل اوركبات                               نود ف 
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 لحرض  نو ة من الحنا ر اوذتلعة اوستذخبمة   محامل مراقبة اجلودة . 19-6كالشكل 
 -حيث أن :

 1,2,3 أك ية خمتلعة الشكل تستذخبـ لحنل محاـ ماصع       
 4,5 زجاجات ماليل كأمحاض 

 6                 كعس مخبرج                             
 7 خمبار مخبرج                                           
 8 بوتقة بور  لْب                                        
 9 بوتقة جوش                                          

 18-6الشكل 
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20-6الشكل   

 

9 

1 2 3 

7 

6 4 5 

8 9 
19-6الشكل   



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

129 
 

 أٔضام الرتشٗح  6-1-8

لبػْب بحػ   11-6ل كتتواجخب أكراؽ الَبشػيح  كاجلػخبكؿ تستذخبـ أكراؽ الَبشيح بك رة لَبشيح ا الي
 اووا عات العنية لورؽ ترشيح كامتاف.

 11-6الجدول 
 الوزن

g/m2 
السمك

mm 
سرعة الترشيح ثانية  الرماد%

 ملى 100/
درجة 

 mاإلعاقة

رجة
الد

 نوع 
ASTM 

نوع 
HERZBERG 

87 0.18 0.06 40 150 11 1 
97 0.19 0.06 55 240 8 2 

185 0.39 0.06 90 325 6 3 
92 0.21 0.06 12 37 20-25 4 

100 0.2 0.06 250 1420 25 5 
100 0.18 0.1-0.2 175 715 3 6 

 أكراؽ الَبشيح الحخبشنة الرماد  نخب حرق ا
95 0.21 0.007 75 340 8 4

0 
85 0.22 0.007 12 54 20-25 4

1 
100 0.2 0.007 240 1870 2.5 4

2 
95 0.22 0.007 40 155 16 4

3 
80 0.18 0.007 175 995 3 4

4 
 أكراؽ الَبشيح ال لبة الحخبشنة الرماد  نخب حرق ا

85 0.16 0.006 55 200 8 5
40 

78 0.16 0.006 12 34 20-25 5
41 

96 0.16 0.006 250 2510 2.7 5

42 
 درجة م ولة ىف ا واء .  900الرماد زنسن  نخب حرؽ أكراؽ الَبشيح  نخب

 يحر ض دناذج ذكراؽ ترشيح كامتاف .ف 29-6أما الشكل 
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أك ػػػر مػػػن ذلػػػأ لسػػػبن مشػػػكلة  ػػػإلية    0.8,-0.6 نسػػػبة الرمػػػاد الطبيحيػػػة  -1
 ا مت اص   اوحخبة  نخب اذكل . 

الػػوزف   لػػي %8 لػػي الػػوزف اجلػػاؼ للػػخبقيق ك %10نسػػبة اوػػواد ال ػػلبة الطبيحيػػة  -2
 اجلاؼ للسنيولينا أك ر من ارص القيل لندل إذ تحجن اوكركنة  نخب الط ع .

رقل السقوط للخبقيق لقي  نشاط إن مي اذلعاأميلي  كارا اذن مي لػندل إذ تكسػّب  -3
 الشبكة اجليلوتينية للخبقيق كل داد ارا اإلن مي ب لادة مخبة التذ لن  

جػن )  ػرؽ الػخبقيق ( كاػو شن ػل خا ػية اجليلوتْب او قوة متا أ الػخبقيق  نػخب الح  -4
 .%30ك نا ة اوكركنة ىتاج  نسبة جيلوتْب   تقل  ن  elasticityا متطا ية للخبقيق 

 -شنكن تقسيل جيلوتْب القنح الر ن  إذ نالنة مستولات كال : -اجللوتْب الر ن :
 كلستذخبـ ىف اوكركنة  %27مرتع  كلكوف أكرب من 
 .  %27-20متو ط كلَباكح مابْب 

 . %20منذع  كلكوف أقل من 
كاجلػػخبلر بالػػركر أف اجليلػػوتْب لػػا قينتػػْب أحػػخبذنا ر ػػن  كاآلخػػر جػػاؼ كاوحادلػػة التاليػػة تبػػْب الحالقػػة 

 بين نا نظرلا .
 %10الجيلوتين الجاف =  –الجيلوتين الرطب 

كزلػػادة الر وبػػة  ػػن اػػرص القينػػة تػػندل  %14ر وبػػة الػػخبقيق الطبيحيػػة   ت لػػخب  ػػن  -5
شػ ور كاخنعػاض الر وبػة شن ػل خسػارة مادلػة للننػتج  6تحعن الخبقيق ىف زمن لقل  ػن لسر ة 
 الخبقيق 
كزلػػادة الر وبػػة  ػػن اػػرص  %12.5 :%12ر وبػػة اوكركنػػة الطبيحيػػة   ت لػػخب  ػػن  -6

ش ر كاخنعاض الر وبة شن ػل خسػارة  18القينة تندل لسر ة تحعن اوكركنة ىف زمن لقل  ن 
 مادلة للننتج للنكركنة .
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 -فيما  يلي المواصفات القياسية المصرية للمكرونة :و 
للسميولي للدقيق العنصر م

 نا
 %0.9 %0.6 نسبة الرماد ىف الخبقيق منسوبة للوزف اجلاؼ   ت لخب  ن  1
 3 2  عات الطبخ )زلادة ا جل (   لقل  ن  2
 عات الطػبخ )نسػبة اوػواد ال ػلبة مسػوبة للػوزف اجلػاؼ  3

) 
10% 8% 

  11.16 تْب الربك  4
 %12.5  ت لخب  ن  الر وبة  5
 %0.3 %0.45 نسبة اذلياؼ منسوبة للوزف اجلاؼ    ت لخب  ن  6
 %1-0.5 نسبة العو عات بالوزف   حالة إضافت ا  7
نسػػػػبة البػػػػي  الطػػػػازج أك اجلػػػػاؼ أك اجملنػػػػخب  نػػػػخب إضػػػػافتا  8

 منسوب للوزف اجلاؼ
5.5% 

 %2.65 نسبة اوواد الخبانية   9
 %0.06 نسبة العو عور الخباِب  19

 لبْب كيعية إجراء اختبارات الط ي   اوحنل . 21-6الشكل 
  ل مكحن  . 500زف كعس زجاجع محيارم حرارم فارغ  -1
  ل مكحن ماء مقطر   الكعس . 200ض  -2
الكػعس  لنػا بػعف اػرص اوكركنػة قػخب  جراـ من اوكركنػة اخلارجػة مػن اوػربد ) الكػولر ( ىف 25ض  -3

 مت قياس ر وبت ا من قبل  .
درجػة م ولػة  كحػافظ  لػي  OC 95-90ضػ  الكػعس فػوؽ النػار حػٌب ت ػل درجػة حػرارة اوػاء إذ -4

 درجة م ولة وخبة  شر دقاصق مستنرة . 95-90درجة حرارة اواء  نخب 
نة بحخب السلق فتكوف نسبة ال لادة   الوزف اف ل اوكركنة  ن اواء بالطرلقة اونا بة   زف اوكرك -5

 مساكلة 
 3.25-2.25)كزف اوكركنة بحخب السلق / كزف اوكركنة اجلافة ( = 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

132 
 

 ػػل مكحػػػن مػػػ   250زد اوػػاء النػػػاتج مػػن  نليػػػة السػػػلق بصضػػافة مػػػاء مقطػػر لي ػػػل حجنػػػا اذ -6
 التقلين جيخبا .

أ خب التسذْب حػٌب لتبذػر اوػاء  ل مكحن من ماء السلق كضحا   الكعس ا رارم    25خر -7
 متاما .
 زف الكعس كما با من مواد  لبة .-8
كزف  – ل مكحن ماء = كزف الكػعس كمػا بػا مػن مػواد  ػلبة  25كزف اوواد ال لبة اووجودة   -9

 الكعس العارغ .

 ماء مقطر +  إلن مكركنة 
 إن اؿ اوكركنة

 ماء السلق 

 2 1 ماء السلق 

3 
ا ركا ن ناتج  لق بوتقة موضوع هب

اوكركنة اوطلوب تحيْب نسبة اوواد ال لبة 
  ا 

4 

21-6الشكل   
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/ النسػػػػبة او ولػػػػة 40x100 ػػػػل مكحػػػػن مػػػػاء  25نسػػػػبة اوػػػػواد ال ػػػػلبة = كزف الركا ػػػػن اووجػػػػودة ىف 
 وبة اوكركنةلر 

-خطوات التجربة :  
جراـ مػن اوكركنػة اخلارجػة مػن اوػربد كاوحلومػة الر وبػة  كناػح ا داخػل بوتقػة محلومػة  4خر  -1

 الوزف بحخب  إلن ا . 
 600ض  البوتقة كماهبا من مكركنة داخل فرف الرماد   قل بتشغيل العرف  نػخب درجػة حػرارة  -2

 .درجة م ولة 
 بحخب أرب   ا ات تشغيل للعرف أخرج البوتقة كما هبا من رماد كأ خب كزف البوتقة . -3
 -جراـ  مكركنة ر بة  كلساكل : 4احسن كزف الرماد ىف  -4

 كزف البوتقة العار ة –جراـ مكركنة ر بة  = كزف البوتقة كما هبا من رماد  4كزف الرماد ىف 
 (100ة لر وبة اوكركنة /النسبة او ول× 4 ) -4كزف اوكركنة اجلافة =  -5

جػػػراـ  4جػػػراـ مكركنػػػة / كزف اوكركنػػػة اجلافػػػة النافػػػة  ػػػن  4النسػػػبة او ولػػػة للرمػػػاد =) كزف الرمػػػاد   
 مكركنة ر بة( 

 للخبقيق . 0.6النسبة او ولة للرماد = أقل من 
 لحرض خمطط توضيإلع لبْب مراحل تنعير اختبار الرماد . 22-6كالشكل

بوتقػػػػػػػة موضػػػػػػػوع هبػػػػػػػا  إلػػػػػػػْب 
اوكركنػػػػػػػػػػة  اوطلػػػػػػػػػػوب تحيػػػػػػػػػػْب 

 نسبة الرماد لا 

22-6الشكل   
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مػواد  رلبػة م ػل ا جػارة (  –اذكسػيخبات  -كارا الرماد ناتج  ن كجود الحنا ر التاليػة  ) السػليكا
 . 0.1كرنن أ  ت لخب  ن 

 -المحاليل والكواشف :
 ( .3+1مح  ايخبرككلورلأ ) 
 -األجهزة واألدوات :

 فرف فعيف 
 بوتقة  ّباميأ 

  541الرماد  لي  بيل او اؿ كامتاف  خبمي 42-40كرؽ ترشيح مساميتا 
  نود تقلين زجاجع 

 فرؽ احَباؽ.
 

 -الطريقة :
  لاػػػػاؼ إذ الرمػػػػاد اوتبقػػػػع مػػػػن التقػػػػخبلر السػػػػابق كنيػػػػة منا ػػػػبة مػػػػن حػػػػام  ا يػػػػخبرككلورلأ

اوذعػػف   توضػػ  البوتقػػة  لػػي محػػاـ مػػاء بػػارد مػػ  تقليػػن متولاهتػػا مبقلػػن زجػػاجع وػػخبة مخسػػة  شػػر 
ات البوتقػػة نقػػال كليػػا إذ كرقػػة الَبشػػيح كتغسػػل  ػػخبة مػػرات عنػػ  ا يػػخبرككلورلأ دقيقػػة كتنقػػل متولػػ

اوذعػػف بحػػخب تسػػذين ا   تغسػػل مبػػاء مقطػػر  ػػاخن حػػٌب ل ػػّب مػػاء الغسػػيل خاليػػا مػػن ينػػار ا نػػ  
حين ػر توضػ   كرقػة الَبشػيح ىف بوتقػة السػّباميأ اجلافػػة كاووزكنػة كتوضػ    فػرف فعيػف درجػة حرارتػػا 

درجػة  550م ولػة حػٌب فػف كرقػة الَبشػيح متامػا   توضػ  ىف فػرف احػَباؽ درجػة حرارتػا  درجة 2+1.5
 م ولة حٌب ل بح لوف الرماد أبي  .

  تربد البوتقة كتوزف   لحاد كضح ا   فرف ا حَباؽ كتكرر ارص الحنلية حٌب ل بح العرؽ بْب
 جراـ . 0.001يخر كزنتْب متتاليتْب   ل لخب  ن 

 100للرماد الغير ذائب في الحمض يساوى = وزن الرماد المتبقي * النسبة المئوية 
 الرطوبة ( . – 100/ وزن العينة )  100* 
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 - ادة لحنل ارا ا ختبار للخبقيق كذلأ كنا للع :
  ل مكحن من اواء اوقطر . 12.5جراـ من الخبقيق ىف  25ا جن  -1
وة اذكذ ىف كػعس محيػػارم    طػي قطحػػة الحجػْب باوػػاء ضػ  قطحػػة الحجػْب النافػػة مػن اخلطػػ -2

 اوقطر .
 بحخب مركر  ا ة أخرج قطحة الحجْب كأ سل ا باواء لع ل النشا  ن اجليلوتْب . -3
 زف اجليلوتْب الناتج من  نلية الغسيل مبي اف حساس .  -4

  100× نسبة اجليلوتْب للخبقيق = )كزف اجليلوتْب / كزف  الحينة (  

 . %30سبة اجليلوتْب اوستذخبـ ىف  نا ة اوكركنة رنن أ  تقل  ن ك ادة فاف ن

( .6-1-6لستذخبـ   ذلأ منذل محنلع  واء اات ازم أك دكرا  ) ارج  للعقرة   
-خطوات التجربة :  

 جراـ من الخبقيق مبي اف حساس . 100زف  -1
 كف .ميكر  150ا تذخبـ  شرزنة م كدة ب قوب قطراا  -2
 دقاصق بحخب كض  الخبقيق فوؽ الشرزنة .  5شغل اونذل اوحنلع  -3
زف كزف اوتذلف   مي اف حساس فيكوف كزف اوتذلػف اػو النسػبة او ولػة للنتذلػف ككلنػا  -4

قػل كزف اوتذلػػف دؿ  لػي جػػودة الػخبقيق كالحكػػ  بػالحك  كا الػػة او لػي  نػػخبما لكػوف كزف اوتذلػػف  
 جراـ . 0

 ػادة لػػتل قيػػاس ر وبػػة اوكركنػػة اخلارجػػة مػػن اجملعػف ا بتػػخباصع كاوػػربد للذػػط  الق ػػّب ككػػرلأ قيػػاس 
ر وبػػة اوكركنػػة اخلارجػػة مػػن اجملعػػف كاوسػػتول اذكؿ مػػن اجملعػػف كاوػػربد مػػن اخلػػط الطولػػل للتعكػػخب مػػن 

نتػاج مػن أجػل الو ػوؿ للوضػ  جودة اوكركنة كإ طاء اوشغل بيانات تسا خبص  لي ت ػإليح مسػار اإل
 %19-%17اذم ػػل ىف التشػػػغيل ك ػػادة تكػػػوف ر وبػػػة اوكركنػػة اخلارجػػػة مػػػن اجملعػػف ا بتػػػخباصع حػػػواذ 

-%12كاخلارجة من اوػربد حػواذ  %14كاخلارجة من اوستول اذكؿ   اجملعف) اخلط الطولل( حواذ 

12.5%   . 
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 اختباض الططٕبٛ البط6-8-1ٞ٘

  -خطوات التجربة :
 جراـ من اوكركنة   مطإلنة ا بوب . 10 إلن ا -1
 جراـ من ناتج الطإلن   بوتقة محلومة الوزف . 5ض   -2
 درجة م ولة.  130ض  البوتقة داخل فرف اختبار الر وبة   شغل العرف  نخب درجة حرارة  -3
 بحخب مركر  ا ة من تشغيل العرف أخرج البوتقة كزف البوتقة مبإلتولاهتا  -4
 -افة باوحادلة التالية : ْب كزف اوكركنة اجل -5

 . 2كزف البوتقة اوحْب من اخلطوة  -4كزف البوتقة اوحْب من اخلطوة 
  ْب كزف الر وبة من اوحادلة التالية  -6

 كزف اوكركنة اجلافة  - 5كزف الر وبة = 
  100×النسبة او ولة للر وبة = )كزف الر وبة / كزف اوكركنة اجلافة(  -7

  محامل اختبارات اجلػودة ج ػاز لحػْب النسػبة او ولػة للر وبػة بسػر ة كاػو  كاجلخبلر بالركر أنا لوجخب
 130لتكوف من مي اف حساس كفرف   يف كاحخب عيػث لقػـو برفػ  درجػة حػرارة مسػإلوؽ اوكركنػة إذ 

درجػػة كلحػػط مباشػػرة النسػػبة او ولػػة للر وبػػة فعػػع البخبالػػة اػػرص النسػػبة تتغػػّب إذ أف ت بػػع   اػػرص ا الػػة 
جل ػػاز  ػػن التسػػذْب كتكػػوف القينػػة اوحطػػاة اػػع النسػػبة او ولػػة للر وبػػة ك ػػادة تسػػتغرؽ اػػرص لتوقػػف ا
 دقاصق . 10الحنلية 

 كضح كيعية  نل  اختبار الر وبة البطي ة. 23-6كالشكل 

 

بوتقة بها طحين المكرونة 
المطموب تعيين المحتوى 

 الرطوبى له 

23-6الشكل   
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 اختباض الططٕبٛ الػطٖع باغتدساً جّاظ شطنٛ بِٕمط  6-8-2

 -معايرة جهاز بوىلر لقياس الرطوبة :
.ض خمطط توضيإلع جل از بوالر لتحيْب الر وبة السرل  لحر  24-6الشكل   

 لي كض  التشغيل فتا  وبة  4 ل التيار الك رم باجل از    شغل اجل از بوض  اوعتاح  -1
 البياف ا نراء . .

جػراـ  10نعتح باب قسل اوي اف السعلع كنا  كعػة اويػ اف فػوؽ حامػل الكعػة   ناػ  نقػل  -2
لػػخباخل بتإلرلػػأ مقػػب  إضػػاءة اجل ػػاز كفرملػػة الكعػػة ىف افػػاص  قػػارب كناػػعء اجل ػػاز با 8ىف الكعػػة 
 .  5السا ة 
حػٌب ل ػبح اخلػط اذفقػع ىف مقابلػة اخلػط ال ػا  التػاذ لل ػعر  11حنرؾ مقب  قراءة الر وبة -3

 حٌب ل بح اخلط اذفقع ىف  مقابلة اخلط اذك ط . 14  حنرؾ مقب  اوحالرة 
جراـ من مسإلوؽ اوكركنػة اوطإلونػة ىف مطإلنػة  10يولة جراـ   نا  بالسب 10نرف  ال قل  -4
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الغػػػالؿ كاوطلػػػوب محرفػػػة ر وبت ػػػا   ناػػػ  الكعػػػة ىف مكاهنػػػا مػػػرة أخػػػرل كحنػػػرر اويػػػ اف كناػػػ ا بوا ػػػطة 
نعرمػػػل اويػػػ اف كنطعػػػ     13كىف حالػػػة  ػػػخبـ ك ػػػوؿ اخلػػػط اذك ػػػط  للذػػػط ال ػػػا  للنحيػػػار  5اوقػػػب  

ك نقلل مػن مسػإلوؽ اوكركنػة كنكػرر مػا  ػبق حػٌب ن ػل للوضػ  إضاءة اوي اف كخنرج الكعة كنايف أ
 اوطلوب .

  نا  كعة اوي اف  ػل  5نرف  كعة اوي اف بحخب فرملة اوي اف كإ عاء اإلضاءة بوا طة اوقب   -5
دقيقة  نػخب قيػاس  20 لي زمن التجعيف اوطلوب كلساكل  3   نشغل اونقع ال مِب  9أك  1ا امل 

دقػػػاصق   نػػػخب قيػػػاس الر وبػػػة اخلارجػػػة مػػػن  10ارجػػػة مػػػن اجملعػػػف ا بتػػػخباصع كلسػػػاكل ر وبػػػة اوكركنػػػة اخل
 اجملعف .

   كػػ   10ننتظػػر حػػٌب نسػػن   ػػوت جػػرس اونقػػع الػػ مِب ىف اػػرص ا الػػة نػػخبلر اوقػػب    -6
  افػػاص  قػػارب  2كنػػخبلر اوقػػب    9افػػاص  قػػارب السػػا ة ن ػػف لعػػة إذا كانػػع الكعػػة فػػوؽ ا امػػل 

 . 1ا كانع الكعة فوؽ ا امل السا ة ن ف لعة إذ
فتكػوف قػراءة مقيػاس  13نخبلر مقب  الر وبة حٌب ن ل إذ كض  اوحالرة اذك ط  للنحيار  -7

شن ػل قينػة ر وبػة اوكركنػػة  لنػا بعنػا لنبغػع تنعيػر اخلطػػوتْب الساد ػة كالسػابحة  ظػة اػػاع  12الر وبػة 
 رلن لحينتْب   كقع كاحخب   وت اونقع ال مِب كفخبر اإلشارة إذ انا شنكن  نل اختبا

 اختباض الططٕبٛ الػطٖع باغتدساً األجّعٚ الطقىٗٛ 6-8-3

 ػادة تسػتذخبـ اػرص اذج ػ ة   محامػل مراقبػة اجلػػودة كاجلػخبلر بالػركر أف زمػن الػالـز لتحيػْب الر وبػػة 
 دقيقة . 30-10لَباكح مابْب 
   كلتػػعلف اػػرا اجل ػػاز لحػػرض خمطػػط توضػػيإلع ذحػػخب أج ػػ ة تحيػػْب الر وبػػة السػػرل 25-6كالشػكل 

 من مي اف حساس إلكَبك  م بع أ الص ج از فعيف .
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 -حيث أن :
 1 شاشة اوي اف اإللكَبك                                  
 2 معاتيح ضبط اوي اف                                   
 3 معاتيح ج از الر وبة                              

 4                                     از الر وبةشاشة ج 
 5 ك اء كض  الحينة اوطلوب تحيْب ا تول الر و  با

 6             طاء ج از الر وبة كبخباخلا  ن ر التسذْب 
 -طريقة استخدام الجهاز :

 . onلو ل التيار الك رم باجل از   تشغيل اجل از بالاغط  لي معتاح  -1

جراـ مػن الحينػة داخػل ك ػاء التجعيػف كتغطيتػا بغطػاء اجل ػاز فيإلػخبث فعيػف  5لتل كض   -2
للحينػػة كلحطػػي اجل ػػاز قػػراءة متغػػّبة للر وبػػة تبػػخبأ بال ػػعر حػػٌب ت ػػل للقػػراءة العحليػػة للر وبػػة  كاجلػػخبلر 

درجػة أل أف القينػة الق ػول لخبرجػة  130بالركر أف درجة حرارة التجعيف  ادة تكػوف ماػبو ة  نػخب
 درجة م ولة ، 130ا رارة اع 
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لبػػْب أجػػ اء ج ػػاز تحيػػْب  27-6لبػػْب أجػػ اء ج ػػاز تحيػػْب الػػوزف النػػو ع كالشػػكل  26-6الشػػكل 
 الوزف النو ع

 -حيث أن :
لرفق م  اجل از أ طوانة حجل ) الشكل أ (  كاي تتكوف من  نالنة  نا ر كنا او مبْب بالشكل 

 Aنة هبا بوابة ان  قية كمحلقة من أ لي علقة تحليق كارص اذ ػطوانة مغلقػة مػن أ ػعل ب كال أ طوا

 .cكأ طوانة بخبكف قوا خب  Bكأ طوانة مغلقة من قا خبتي ا 
 -أما اجل از فيتكوف من : 

 1 نقل ضبط القيل ال إليإلة 
 2 نقل ضبط القيل الحشرلة 

 3 لقة تحليق               ح
 4     حامل             

 5 الغالؼ اخلارجع         
 -خطوات استخدام الجهاز كما يلى :

 بالخبقيق . Aلتل فني  أ طوانة ا جل كمل  أ طوانة  -1
كالخبقيق داخل  Bللذلف   ترك ا فتسقط أ طوانة  Cلتل  إلن البوابة او بتة   اذ طوانة  -2

 .Aاذ طوانة 
 من مكاهنا . Aلتل إزالة اذ طوانة  -3
 Aالخبقيق اووجود فوؽ بوابة اذ طوانة  لتل إزالة -4

C B A 
 ب أ

26-6الشكل   
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بحػخب   28-6  ج از تحيْب الوزف النو ع بالطرلقة اوبينة بالشكل   Aلتل تحليق اذ طوانة  -5
إزالػػة البوابػػة مػػن مكاهنػػا   ىرلػػأ اذنقػػاؿ اخلا ػػة لاػػبط ا ػػتواء مػػور اويػػ اف   تقػػرأ القػػيل ال ػػإليإلة 

 . kg/ litreواء للني اف فنإل ل  لي الوزف النو ع بوحخبة كالحشرلة للوزف النو ع من  لي مور ا  ت

C  28-6الشكل  
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لقـو اذلعا أميلي  بتإلليل الركابط   اجليليكو يكية  ىف ج مء النشا كا بوب الغّب منبتا ىتول  لي  
را النشاط ل داد بسر ة م  كنيات قليلة جخبا من نشاط  اذلعا اميلي   باوقارنة با بوب اونبتة كا

 حخبكث اإلنبات .
 -جهاز تقدير رقم السقوط :

كتحػرؼ اػرص الطرلقػة بطرلقػة التإللػػل الػرايت كالػٍب تكػوف اوػادة الػػٍب رنػرل  لي ػا التعا ػل لإلنػ مي اػػع 
النشػػػا كلسػػػني اػػػرا اجل ػػػاز جب ػػػاز اػػػاجربج لقيػػػاس رقػػػل السػػػقوط كقػػػخب كجػػػخب أف حجػػػل الحينػػػة اوذتػػػارة 

جػػراـ أقػػل حجػػل  إذا أمكػػن تقليػػل اخلطػػع  كتطإلػػن الحينػػات مبطإلنػػة  300يحتػػرب للطإلػػن م ػػل جػػخبا ف
جػراـ مػن حبػوب الغػالؿ اوطإلونػة النا نػة كذلػأ  لػي  7كبحخب الطإلن للحينػة لنخػر   3100ا اجربج 

مػل مػاء مقطػر ىف أنبوبػة اختبػار   لػتل ا اػا كتغنػ  ىف محػاـ مػاصع  25كلاػاؼ  %14أ اس ر وبة 
 خاص 

 -وط :تعيين رقم السق
 لحرض خمطط توضيإلع للج از اوستذخبـ   تحيْب رقل السقوط للخبقيق أك القنح  29-6الشكل 

 -حيث أن :
 1 فيشة ك ربية 

 2 ج از قياس رقل السقوط 
 3 منظومة التإلكل   حركة اوقلن حركة ترددلة 
 4 خركج اواء                                    

 5                                               تيعلوف اوقلن
 6 أنبوبة ا ختبار                                 
 7 معتاح تشغيل خراف الغلياف                     
 8   وبة بياف تنطع   نخب الو وؿ لخبرجة الغلياف    

 9 دخوؿ اواء                               
 10       ن ر التسذْب
 11 افاص الخبكراف
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 -خطوات التجربة :

 جراـ من القنح   مطإلنة اجل از   قلن الناتج جيخبا لتتنانل متاما . 300ا إلن  -1
جػػػراـ مػػػ  تعػػػاكت  7لحتنػػػخب الػػػوزف اوػػػعخوذ مػػػن الحينػػػة  لػػػي النسػػػبة او ولػػػة لر وبت ػػػا فينخػػػر  -2

كالشػػكل البيػػا  اوبػػْب  %15مسػنوح مقػػخبارص ن ػػف جػػراـ بال لػػادة أك النق ػػاف   نػخبما تكػػوف الر وبػػة 
 لحطي الحالقة بْب الوزف كر وبة الحينة .

 ض  الوزنة اوعخوذة   أنبوبة اجل از . -3
 مل ماء مقطر   اذنبوبة السابقة . 25ض   -4
رج اذنبوبة بشخبة حٌب لتجان  اوحلق م  كشط ما لتحلق أك للت ػق جبػخبار اذنبوبػة ذ ػعل  -5
. 

  ا نػػاـ اوػػاصع للج ػػاز كبحػػػخب مخػػ  نػػوا  مػػن كضػػػ   ضػػ  اذنبوبػػة كمح ػػا اوقلػػن اخلػػػاص -6
 اذنبوبة  يبخبأ ا رؾ   تشغيل اوقلن أتوماتيكيا .

 نانية  وؼ لرتع  اوقلن أتوماتيكيا كلسنح لا بالغوص   اوحلق الساخن . 60كبحخب  -7
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30-6الشكل   

بحػػخب  ػػقوط اوقلػػن  ػػوؼ لظ ػػر رقػػل السػػقوط  لػػي شاشػػة اجل ػػاز كالػػرقل النػػاتج لتنا ػػن  -8
شن ػل  300-200كسيا مػ  نشػاط إنػ مي اذلعػا اميليػ   لنػا بعنػا إذا كػاف الػرقل النػاتج   حػخبكد تنا با  

لحطػي  200لحُب اخنعاض نشاط اذلعا اميلي  كأقػل مػن  300قينة جيخبة لنشاط اذلعا أميلي  كأقل من 
 ة  ػػػّب منا ػػػن ل ػػػنا 1نشػػػاط أميليػػػ  مرتعػػػ  كلحػػػُب زلػػػادة ل كجػػػة الػػػخبقيق كاخنعػػػاض  ػػػرؽ الػػػخبقيق كاػػػر

 اوكركنة .

 األساس العلمي لتقدير البروتين) طريقة كلداىل (
حيػػث توضػػ   ينػػة القنػػح اوطإلػػوف أك اوكركنػػة اوطإلونػػة   دكرؽ 
  لوض  مح  الكربلتيأ اورك  كىف كجود كربلتػات البوتا ػيـو لرفػ  
يخب درجػػػػػة الغليػػػػػاف  نػػػػػ  الكربلتيػػػػػأ كأكسػػػػػيخب ال صبقيػػػػػأ أك أكسػػػػػ

التيتػػػػانيـو كلػػػػتل أكسػػػػخبة مػػػػا ىتولػػػػا الحينػػػػة مػػػػن كربػػػػوف كايػػػػخبركجْب 
كالػػػتذلر مػػػن كػػػل مركبػػػات الكربػػػوف كالر وبػػػة  لػػػي اي ػػػة صػػػار بيننػػػا 

سنتػػػػػ ؿ النيَبكجػػػػػْب اووجػػػػػود بالحينػػػػػة إذ أمونيػػػػػا تتعا ػػػػػل مػػػػػ  ال لػػػػػادة   محػػػػػ  
الكربلتيػػأ اوركػػ  إذ كربلتػػات اذمونيػػـو كتسػػني اػػرص اخلطػػوة بحنليػػة 

 -كفينا للع محادلة ا ال الكينياصية :  ا ال
نيَبكجػػػْب (   –أكسػػػجْب  –ايػػػخبركجْب  –اوػػػادة الغراصيػػػة ) كربػػػوف 

مػػػػاء + نػػػػا  أكسػػػػيخب الكربػػػػوف +      اختػػػػ اف النيَبكجػػػػْب    + محػػػػ  كربلتيػػػػأ
 نشادر 

   بحػػػخب ذلػػػأ رنػػػرل ىليػػػػل كربلتػػػات اذمونيػػػـو اوتكونػػػة ك ػػػػرد اآلمونيػػػا بصضػػػافة ملػػػوؿ ايخبرككسػػػػيخب
 ودلـو مرك  م  التسذْب حيث تتعا ل اآلمونيا النافة م  زلادة من مح  ايػخبركليأ محلػـو الَبكيػ  
  كجود دليل منا ن ) أمحر اوي يل (   تقخبر ال لادة اوبقية من ا ن  بوا طة قلوم ) ايخبرككسيخب 

 -نلية التقطّب :ال ودلـو ( محلـو الَبكي  كتحرؼ ارص الحنلية بالتقطّب  كفينا للع محاد ت  
كربلتات اذمونيـو + ايخبرككسيخب ال ودلـو                      ايخبرككسيخب اذمونيـو + كربلتات 

 ال ودلـو 
 ايخبرككسيخب اآلمونيا                  أمونيا + ماء 
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اوذعػف   لػتل محالرهتػا مػ   يػارم ايػخبرككلورلأ أك   %4 كلتل ا تقباؿ اآلمونيا   مح  البورلأ 
 كربلتيأ . 

 أمونيا + مح  ايخبرككلورلأ خمعف                       كلورلخب اآلمونيا 
للإل وؿ  لي نسػبة  5.7مقخبار النيَبكجْب اووجود بالحينة لارب   الحامل اوحركؼ بالنسبة للحينة 

 الربكتْب .
مونيػػػػا مباشػػػػرة كشنكػػػػن ا ػػػػتقباؿ اآلمونيػػػػا   محػػػػ  اذكرنوبورلػػػػأ اوتحػػػػادؿ  لػػػػي أف لػػػػتل محادلػػػػة اآل

قيا ع كالرم لحطي ا تول الربكتيِب كالرم لساكل حا ل ضرب مقخبار النيَبكجْب  با تذخباـ مح 
 .5.7  الحينة   

 -ماللي :كمن مشاكل  رلقة كلخباال 
اال كاخت اؿ النيَبكجْب النػاتج كنيػا لػرا تسػتذخبـ الحوامػل اوسػا خبة لاػناف حػخبكث اػرص  -1

 الحنلية بطرلقة كنية .
 أنناء ا ال لرا لستذخبـ قط  ال يِب لتنظيل الغلياف . العوراف -2
ا ال لستغرؽ حواذ  ا ة كن ف إذ نالث  ػا ات تقرلبػا  ػا لقلػل مػن  ػر ة ا ختبػار  -3

 كذلأ   الطرؽ القخبشنة .
 محمد عمر (  إيهابجهاز كلداىل لتعيين نسبة البروتين ) م .  

جػػػػػودة   الحينػػػػػة بوا ػػػػػطة محػػػػػ  الكربلتيػػػػػأ لقػػػػػـو ج ػػػػػاز كلػػػػػخباال بتإلليػػػػػل اذمحػػػػػاض اذمينيػػػػػة اوو 
ايخبرككسػػػػيخب ال ػػػػودلـو إذ مركبػػػػات أكليػػػػة م ػػػػل النشػػػػادر ، كبتحيػػػػْب كزف النشػػػػادر شنكػػػػن تقػػػػخبلر كزف ك 

النيَبكجْب الحاػوم  اووجػود  ىف الحينػة  كتحتػرب  رلقػة كلػخباال مػن أقػخبـ كأاػل  ػرؽ تقػخبلر النيَبكجػْب 
ك ػػّب مػػن الطػػرؽ اذخػػرل . كقػػخب أمكػػن ميكنػػة  رلقػػة  كتتذػػر كطرلقػػة قيا ػػية لتقػػخبلر مػػخبل دقػػة نتػػاصج  

كلتكػوف النظػاـ مػن كحػخبة   Tacator Kjeltec Systemكلػخباال لتقػخبلر النيَبكجػْب الحاػوم جب ػاز 
  ك ػػّب  اجل ػازااػل   أنابيػن  لػي  ػذاف ك ػػرم بنظػاـ يذ  ػرل  لتقطػّب اآلمونيػا كقػػخب انتشػر اػرا 

 ( . 32-6) انظر الشكل   من محامل ىليل اذ رلة 
 -كلتكوف اجل از من نالث كحخبات اع :

  Digestion Unitكحخبة ا ال  -1

  Distillation Unitكحخبة التقطّب  -2

 Titration Unit ( Digital Burette)كحخبة اوحالرة  -3
 لحرض  ورة فوتو رافية جل از كلخباال . 39-6الشكل 
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 -حيث أن :
 1                       معتاح التشغيل كاإللقاؼ 

 2                            القلولعتاح إضافة م
 3 معتاح تقطّب ا لوؿ                    

 4 معتاح التذلر من ا لوؿ                   
 5 دكرؽ خمرك ع    تقباؿ النشادر حٌب   لتطالر

 6 أنبوبة ا ال                                
 -: المواد والمحاليل الالزمة

 %98بَبكي   H2SO4مح  كربلتيأ مرك   -1

    %35مرك  H2O2فوؽ أكسيخب ا يخبركجْب  -2
 H2SO4بودرة كربلتات البوتا يـو  -3

 NaOH  بَبكي   %35ايخبرككسيخب  ودلـو  -4

 بودرة  يلينيـو . -5
 . 0.2N يارلة   HCLمح  ا يخبرككلورلأ  -6
 .  %4تركي    H3PO4   مح  البورلأ  -7
 أك فاال ا . BOILERSقط  زجاج لتنظيل الغلياف  -8

 MR+ أمحر اوي يل  BCGدليل الربكموكرل كؿ جرلن  -9

 ماء مقطر .-19
 -خطوات التجربة :

 اوحالرة ( . –التقطّب  –تنقسل التجربة اذ نالث مراحل ) ا ال 
 -مرحلة الهضم :

فعػػع البخبالػػة لػػتل بر ػػة كحػػخبة ا اػػل حسػػن الوقػػع اوطلػػوب  31-6ككحػػخبة ا اػػل مبينػػة بالشػػكل 
جة ا رارة اوطلوبة كلقـو اجل از برف  درجة ا رارة  لي أرب  مراحل ذنا   لستطي  الو وؿ اذ كدر 

 درجة    420درجة ا رارة اوطلوبة   مرحلة كاحخبة ذف درجة ا رارة اوطلوبة اع 
 جل تقرلبا من الحينة   أنبوبة ا ال . 2لوزف  -1
 .  K2SO4جراـ من  بودرة كربلتات البوتا يـو  7لااؼ  -2
 مل جراـ بودرة  يلينيـو . 5لااؼ  -3
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 H2O2ملي لَب فوؽ أكسيخب ا يخبركجْب  5لااؼ حواذ  -4
 .  H2SO4مل لَب مح  كربلتيأ  7لااؼ حواذ  -5

درجة  م ولة كلبخبأ حساب  420دقيقة  نخب درجة  حرارة  20كاجلخبلر بالركر أنا لستنر اال الحينة 
  تنسي كض  اوك ف فوؽ اذنابين كفتح  نبور اوياص درجة ،  420الوقع منر بخبالة الو وؿ إذ 

لتك يػػف الغػػاز اوت ػػا خب ، كنػػا شنكػػن ا ػػتحناؿ أنبوبػػة كاحػػخبة أك أك ػػر حسػػن  ػػخبد الحينػػات كلػػي  

 شر ا ا تحناؿ اذنابين الستة   كل مرة .
مػل  50درجػة م ولػة   لاػاؼ إذ كػل أنبوبػة  50بحخب ا نت ػاء مػن  نليػة ا اػل تػربد اذنبوبػة حػٌب 

 ماء مقطر   توض  اذنبوبة   مكاهنا   كحخبة التقطّب .
 (  33-6مرحلة التقطير ) انظر إلي دورة التشغيل المبينة بالشكل 

مل ايخبرككسيخب  ودلـو أتوماتيكيا كذلأ بعتح مب  إضافة القلوم )  50لااؼ إذ اذنبوبة  -1
 ( .33-6شكل  7ر ل 

محػػ  بورلػػأ ملػػي لػػَب  25يػػا باوكػػاف اوذ ػػر بػػا لوضػػ  الػػخبكرؽ اوذرك ػػع   ػػتقباؿ اآلمون -2
كأمحر اوي يل فيكوف اللوف أمحر  BCGنقطة من دليل الربكموكرل كؿ جرلن   10-8باإلضافة اذ   4%

 كردل .
تبخبأ  نلية التقطّب بعتح م خبر التيار الك رم كفػتح مػب  التقطػّب كتسػتنر اػرص الحنليػة وػخبة  -3

 ر اذ أخار .دقيقة حٌب لتإلوؿ اللوف من أمح 4-5

الحنومع  م خبر اواء  

اواء اوذتلط م  الغازاف السامة 
 النافة  ن ا ال 

 دكرؽ ا ال 

 طاء مكل لتجني  الغازات 
 كت رف ا 

31-6الشكل   
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كاجلخبلر بالػركر أنػا رنػن فػتح  ػنبور اوػاء اخلػاص بوحػخبة التقطػّب   بخبالػة تشػغيل ا كنػا رنػن  لػق 
مػػب  ت ػػرلف اوػػاء مػػن مولػػخب البذػػار كالتعكػػخب مػػن أنػػا فػػارغ مػػن اوػػاء ذنػػا اذا كػػاف  لػػوءا باوػػاء كمت 

 ( . 33-6شكل  3تشغيل اجل از فاف فيوز محالة السذاف  وؼ لن ار ) ر ل 
مػػػل   تقرلبػػػا للتعكػػػخب مػػػن أف كػػػل اآلمونيػػػا مت  100كتسػػػتنر  اػػػرص اورحلػػػة حػػػٌب لػػػتل ا  ػػػوؿ  لػػػي 

 فنيح ا   الخبكرؽ .
  لػتل  كلػتل  لػق مػب  التقطػّب  مػل   الػخبكرؽ لنخػر الػخبكرؽ اوذرك ػع 100ك نخب ا  ػوؿ  لػي 

مػن مولػخب البذػار   فػػتح  لػق م ػخبر التيػار الك ػرم ك لػػق  ػنبور اوػاء   فػتح مػب  ت ػػرلف اوػاء 
 معتاح التذلر من ا لوؿ .

 مرحلة المعايرة 
حػٌب لتإلػوؿ اللػوف مػن اذخاػر  0.2Nفرل  نلية اوحالرة با ػتذخباـ محػ  ا يػخبرككلورلأ  يارلتػا 

 إذ اذمحر مرة أخرل .
 -ا ساب :

×  14×  يارلتػػا × النسػػبة او ولػػة للنيَبكجػػْب = )حجػػل محػػ  ا يػػخبرككلورلأ اوسػػتذخبـ   اوحػػالرة 
  1000× ( / كزف الحينة  100

  5.7×  لي الوزف الر ن = النسبة او ولة للنيَبكجْب  للربكتْب النسبة او ولة 

(/ )   100× لػي الػوزف الر ػن  للربكتػْب لي الوزف اجلػاؼ =) النسػبة او ولػة  للربكتْبالنسبة او ولة 
 الر وبة  (. – 100

 -مالحظة ىامة :
بالنأ أم بخبكف  ينة كذلأ باتباع نع  اخلطوات السابقة م   خبـ إضافة الحينة لتقخبلر فرل فربة 

 النيَبكجْب اووجود   اواء كالكيناكلات اوستذخبمة .
حجػػل   –النسػػبة او ولػػة للنيَبكجػػْب = ) حجػػل محػػ  ا يػػخبرككلورلأ اوسػػتذخبـ   التجربػػة البالنػػأ 

 1000× / كزف الحينة   100× 14×   يارلتا× لحادلة (مح  ا يخبرككلورلأ اوستذخبـ   التجربة ا
 تحضير الدليل 

 -الخبليل  بارة  ن خملوط من الربكموكرل كؿ جرلن + أمحر اوي يل كلتل ىاّبص كنا للع :
جل  من بودرة بركموكرل كؿ جرلن +  0.1كذلأ صلط   %0.1زنار بركموكرل كؿ جرلن بَبكي   -1

  0.1N يارلة   NaOHمل  2يا مل كإلوؿ إل الل    لااؼ  ل 100

 مل كإلوؿ إل الل . 100جل أمحر اوي يل + 1كذلأ صلط  %1زنار أمحر اوي يل  بَبكي   -2
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مػل    100مػل لػَب   لاػاؼ  25ملػي لػَب كمػن أمحػر اوي يػل  75لنخر من بركمػوكرل كؿ جػرلن   -3
) لػػوف الػػخبليل  مػػل لػػَب مػػن خملػػوط الػػخبليلْب جػػاا  ة لال ػػتذخباـ  200كإلػػوؿ إل الػػل في ػػبح لػػخبلنا 

 أمحر كردل ( .
 لبْب مراحل فربة كلخباال لتقخبلر نسبة الربكتْب  32-6كالشكل 
لبػػْب  خطػػوات دكرة التشػػغيل   كحػػخبة التقطػػّب با ػػتذخباـ ج ػػاز كلػػخباال لشػػركة  33-6كالشػػكل 

VELP  SCIENTIFICA    مودللUDK126A : كاي كنا للع-  
 كض  أنبوبة ا ال   مكاهنا اوذ ر . -1
 دكرؽ ا  تقباؿ النشادر م  مح  البورلأ   اوكاف اوذ ر .كض   -2
  لق مب  ت رلف اواء من مولخب البذار . -3
 تشغيل معتاح البخبء . -4
 نالة وتابحة  نلية التقطّب .ا فتح  نبور اواء الخباخل م  فتح باب  -5
 كض  ال ر  لي كض  ا  تحخباد . -6
وجػود خلػػف أنبوبػػة ا اػل حػػٌب الو ػػوؿ فػتح مػػب  إضػافة القلػػوم مػػ  النظػر إذ التػػخبرلج او -7

 اذ ا جل اوطلوب .
  فػػتح معتػػاح بػػخبء التقطػػّب كىف نعػػ  الوقػػع  لػػق معتػػاح الػػتذلر مػػن  القلػػول لػػق معتػػاح  -8

 ا لوؿ .
 استمرار التقطير . -9

  لق معتاح التقطّب . -10
 إخراج أنبوبة التقطّب من مكاهنا .  -11
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الحينة + مح  كربلتيأ + 
  امل مسا خب

 م خبر اواء الحنومع 

اواء اوذتلط م  الغازات 
 السامة النافة  ن ا ال

 مرحلة ا ال

الرتا مبإللوؿ  يارم النشادر كلتل مح
 من مح  كربلتيأ

 مرحلة اوحالرة

 ف ي  الحينة

 مرحلة التقطّب

 أنبوبة ا ال 

خمرك ع لتجني  دكؽ 
 النشادر

 32-6الشكل 
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 -والكواشف : المحاليل
   لَب ماء مقطر (  100جل لكل  10)  %10مح  كربلتيأ تركي 
   لَب ماء مقطر (  100جل لكل  %1) %1مح  كربلتيأ تركي 
  مل ماء مقطر (  100جل لكل  28)   %28تركي   ملوؿ ايخبرككسيخب ال ودلـو 
  مل ماء مقطر (  100جل لكل  1) %1تركي  9ملوؿ ايخبرككسيخب ال ودلـو 
  قطحة بور لْب أك زجاج ون  العوراف . -من  العوراف  : امل 
 . رمل خشن أ عر لتل ا تذال ا بوا طة منذل 

 -األجهزة واألدوات :
  مل . 750-700دكارؽ اال  حت ا 
  541بوتقة جوش  أك كرؽ ترشيح . 
 . قنح بوخنر 
 .  ماذة تعرل 

 -خطوات التجربة :
 خبـ   ارص التجربة .لحر ض نظاـ بوخنر للَبشيح كاوستذ 34-6الشكل 

3 

4 

5 

1 

6 

2 

 34-6الشكل 
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 -حيث أن :
 1  قن  بوخنر كاو من ال جاج أك البور  لْب  
 2  م عا ق الرب ك لْب                         
 3   نبور ماء                                
 4  ماذة                                     
 5  حوض فني  ماء                          

 -خطوات التجربة :
جػل مػن الحينػة اجمل ػ ة كلاػاؼ إلي ػا قطحػة زجػاج  ػغّبة ونػ  العػوراف كلوضػ    دكرؽ  3-2لػوزف -1

 3) كاو ىف حالة  لياف وخبة  تقل  ن %10مل من حام  الكربلتيأ تركي   200ا ال   لااؼ 
 دقاصق ( م  ا تحناؿ مك عات.

أننػػاء ا اػػل لػػرج الػػخبكرؽ بػػْب حػػْب كيخػػر لاػػناف لسػػتنر  ليػػاف الػػخبكرؽ وػػخبة نالنػػوف دقيقػػة كىف  -2
 اختالط  ي  الحينة با لوؿ م  مالحظة  خبـ ترؾ أج اء الحينة  لي جوانن الخبكرؽ .

مػػل   نقػػل  200كلسػػتذخبـ  مقػػخبار  %28تغلػػي كنيػػة مػػن ملػػوؿ ايخبرككسػػيخب ال ػػودلـو تركيػػ   -3
بػػاوك ف كلغلػػي مػػ  القلػػوم وػػخبة  اوتبقػع  لػػي كرقػػة الَبشػػيح إذ دكرؽ ا اػػل اذ ػػلع كلو ػل الػػخبكرؽ

 نالنوف دقيقة م  مالحظة أف ل ل ا لوؿ إذ درجة الغلياف    مخبة أق ااا نالنة دقاصق. 
لرشح ا لوؿ خالؿ بوتقة جوشن  م قبة هبا  بقة من الرمل اخلشن    لغسل جيخبا باواء اوقطر   -4

كسػاف كتنقػل بوتقػة جوشػن اذ فػرف   با  %1الساخن كمحػ  كربلتيػأ كايخبرككسػيخب  ػودلـو تركيػ  
 درجة م ولة كفعف حٌب الوزف ال ابع   تربد كتوزف . 110فعيف  لي درجة حرارة 

   .درجة م ولة وخبة نالنوف دقيقة   لربد كتوزف 550تنقل بوتقة جوشن مبا في ا إذ فرف  لي درجة  -5
 كزف البوتقة بحخب ا حَباؽ . –مقخبار اذلياؼ اخلاـ   الحينة = كزف البوتقة بحخب التجعيف  -6
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7- 

 اوتبقع من فرف الرماد 

البوتا يـو الحينة + ايخبرككسيخب   

دخوؿ كخركج ماء 
 التربلخب

الحينػػػػػػػػػػػػة + محػػػػػػػػػػػػ  
دخوؿ كخركج ماء  ا يخبرككلورلأ 

 التربلخب

 التإللل ا ناع-1

التإللل القلوم -2  
بوتقة هبا الحينة اوطلوب تحيْب 
 ا تول الر و  لا 

بوتقة موضوع هبا 
الحينة اوطلوب 
تحيْب نسبة الرماد 
 لا 

فيتبقي  لتل فعيف كرقة الَبشيح -4
 اذلياؼ كالرماد ككرقة الَبشيح

مت حػػػػػػػػػػرؽ كرقػػػػػػػػػػة الَبشػػػػػػػػػػيح كمتولاهتػػػػػػػػػػا  -5
 فيتبقي الرماد فقط

 

قن   
 بوخنر 

 كرقة ترشيح

الَبشيح-3  

35-6الشكل   
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 نسبة الر وبة (،-100/ كزف الحينة * )  100*  100النسبة او ولة لأللياؼ = كزف اذلياؼ * -7
 ( لبْب مراحل  إجراء ارص التجربة . 5-4-3-2-1)   35-6كالشكل 

 ككضػ  هبػا36-6شنكن تكرار التجربة السابقة كلكن با تذخباـ بوتقة جوش اوبينة بالشػكل  -8
 رمل حبيباتا كبّبة كن ف كال من البوتقة كالرمل كنكرر اخلطوات ال النة اذخّبة .

2.69%

 -المحاليل والكواشف :
ال لتل خلط حجل محْب من مح  ا يػخبرككلورلأ لػا نسػبة تركيػ  ( 1:1مح  ايخبرككلورلأ ) -1

 اء اوقطر .اذ حجل  انل من او %32متو طة 
 أل ّب نناصع اذل يل  -2

 -األجهزة واألدوات :
 مل بغطاء .100كعس  حة   -1
 قن  ف ل  حتا مل . -2
 ملع . 250دكرؽ خمرك ع  حتا  -3
 أك ما لحاد ا . 1كرؽ ترشيح دنرة  -4

 -الطريقة :
مػل  30مػل كلاػاؼ  100جراـ كتوض    كعس  حتا  0.001 -جراـ من الحينة + 10-5بوزف -1

( كتقلػػن متولػػات الكػػعس مبقلػػن زجػػاجع   لغطػػي بغطػػاء زجػػاجع وػػخبة  1:1محػػ  ايػػخبرككلورلأ ) 
  ا ة .

دقيقة   لَبؾ الكعس حٌب لربد كتنقل متولاتا إذ  30كتوض   لي محاـ ماء مغلع م  التقلين وخبة 
 خبة .مل أل ّب نناصع اذل يل كترج متولات فن  الع ل بش 10كلااؼ  250قن  ف ل  حتا 

لػَبؾ قنػػ  الع ػػل حػٌب متػػاـ ف ػػل متػػاـ انع ػاؿ  بقػػة اذنػػّب كتنقػػل الطبقػة اواصيػػة إذ قنػػ  ف ػػل -2
 يخر كتكرر  نلية ا  تذالص باذنّب .

مػل مػاء   كػل مػرة حػٌب ل ػبح مػاء الغسػيل خاليػا  50رنن  اذنّب كلغسػل  ػخبة مػرات بوا ػطة -3
اد الشػن  فػصذا   لتغػّب لوهنػا دؿ  لػي أف مػاء من ينار ا ن  كشنكن محرفة ذلأ با تذخباـ كرقة  ب

الغسػػيل خػػاذ مػػن ا نػػ   كلػػتل الػػتذلر مػػن اوػػاء قػػخبر اإلمكػػاف    كػػل مػػرة دكف حػػخبكث فقػػخب   
 الطبقة اذنّبلة .

 36-6الشكل 
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 50أك ما لحاد ا  لي ا  1مل  لي كرؽ ترشيح دنرة  250كلرشح اذنّب خالؿ دكرؽ خمرك ع  حتا  
 جراـ كربلتات  ماصية .

مل  أنػّب كػل مػرة   لبذػر اذنػّب  10ل قن  الع ل ككرقة الَبشيح نالث مرات بوا طة لغس -1
  لي محاـ ماصع حٌب متاـ التذلر من اذنّب .

درجػػة م ولػػة وػػخبة  ػػا ة   لػػربد    عػػف  100لوضػػ  دكرؽ   فػػرف  التجعيػػف  نػػخب درجػػة  -2
الحنليػة عيػث   ل لػخب العػرؽ بػػْب  كلػوزف كلحػاد التجعيػف وػخبة نالنػوف دقيقػة   لػربد كلػوزف كتكػرر اػرص

 جراـ . 0.001يخر كزنتْب  ن 
 / كزف الحينة  100( *  B – Aالنسبة او ولة للنواد الخبانية = ) -3

 -حيث أن :
A       . كزف الخبكرؽ + اوادة الخبانية اوستذل ة 
B       .    كزف الخبكرؽ فارغ 

 تكسٖط ٌػبٛ الفٕغفٕض السِين  6-13-1

 -اشف :المحاليل والكو 
 .  %100كإلوؿ مي يل  اذ النقاكة   -1
 . %100مح  نيَبلأ  اذ النقاكة   -2
 .%95مح  كربلتيأ مرك   اذ النقاكة تركي ص  -3
 ملوؿ أكسيخب موليبخبلنل . -4

 -األجهزة واألدوات :
 مك ف  اك  . -1
 مل .، 300مل مسطح القاع زاخر  حتا  100دكرؽ  حتا  -2
 دكرؽ كلخباال . -3
 اـ ماء مح -4
 أك ما لحاد ا . 41كرؽ ترشيح رقل  -5

 -أوال طريقة تحضير محلول أكسيد موليبدينم :
 مل ايخبرككسيخب أمونيـو . 72مل ماء مقطر ك  140جراـ من أكسيخب اووليبخبلنل    50لراب -أ

 مل ماء مقطر . tartaric acid    140جراـ من مح  الطر رلأ  50لراب -ب
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 مل ماء مقطر كتَبؾ ا اليل لتربد . 400  النيَبلأ م  مل من مح 215سنلط -ج
 ل ن ا لوؿ أ م  ا لوؿ ب م  التقلين   ل ن ارا اخلليط   ا لوؿ ج م  -د

التقليػػن كزنعػػظ ا لػػوؿ النػػاتج   مكػػاف دافػػ  وػػخبة  ػػا ة   لرشػػح كزنعػػظ   زجاجػػة داكنػػة اللػػوف 
 ذات  طاء زجاجع   .

 -ول نترات األمونيوم :ثانيا طريقة تحضير  محل
 جل نَبات أمونيـو   ماء مقطر كلكنل ا جل إذ لَب ماء مقطر . 500كزنار بصذابة 

 -ع: 0.1ثالثا طريقة تحضير محلول ىيدروكسيد صوديوم 
 جراـ  من حبيبات ايخبرككسيخب  ودلـو   لَب ماء مقطر . 4كلتل ىاّبص بصذابة  

 لوزف اجل ل ي / التكافن الوزف الحيارل ) الوزف اوكاف  ( = ا
لػػػرا ل ػػػبح الػػػوزف اوكػػػاف   1، كالتكػػػافن  40فنػػػ ال بالنسػػػبة للػػػوزف اجل ل ػػػي  يخبرككسػػػيخب ال ػػػودلـو  

 .  40مساكلا 
 -: ع 0.1رابعا طريقة تحضير  محلول حمض ىيدروكلوريك 

 .  4-1-6أنظر إذ العقرة  
 (  ph - phخامسا كاشف الفينولفثالين ) كاشف 

 مل كإلوؿ أبي  (  100جل من  بودرة العينولع الْب   1بصذابة كلتل ىاّبص 
 -خطوات التجربة :

 100جراـ من الحينة   دكرؽ مستخبلر مسطح القاع م كد مبك ف  اك  كلااؼ  20ض   -1
 ػػػا ات كلػػػػَبؾ  6مػػػل كإلػػػوؿ ال يلػػػػي للحينػػػة   لوضػػػػ  الػػػخبكرؽ بػػػػاوك ف  لػػػي محػػػاـ مػػػػاء لغلػػػي وػػػػخبة 

 ـو التاذ .مستذلر الكإلوؿ اوي يلي للي
أك ما لحاد ػا كلحػاد  نليػة ا  ػتذالص كالَبشػيح مػرة نانيػة  1لرشح خالؿ كرقة ترشيح دنرة  -2

مػػ   سػػل كرقػػة الَبشػػيح  نػػخب انت ػػاء الَبشػػيح بػػالكإلوؿ اوي يلػػي كرننػػ  الراشػػح الكإلػػوذ ا تػػول  لػػي 
رب اجلعػاؼ مل كلوض    محػاـ لغلػي حػٌب قػ 300العو عور الحاوم ىف دكرؽ خمرك ع نظيف  حتا 

. 
تنقل متولػات الػخبكرؽ كليػا إذ دكرؽ كلػخباال منا ػن كتكنػل  نليػة تبذػّب الكإلػوؿ حػٌب  -3

مػل مػن محػ  النيَبلػأ  15مل من مح  الكربلتيأ اوركػ  ،  5متاـ التذلر منا كلااؼ إذ اوتبقع 
كلسػػذن ببطػػعء أك    تسػػذن بشػػخبة حػػٌب تت ػػا خب أصػػرة نالػػث أكسػػيخب الكربلػػع   لاػػاؼ كنيػػات 

 ليلة من مح  النيَبلأ اورك  حٌب ل بح لوف ا لوؿ راصقا .ق
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مل مقطر إذ اوتبقع   دكرؽ كلخباال كتقلن حٌب متاـ ذكبػاف الحينػة او اػومة  50لااؼ  -4
مػػل محػػ   10مػػل با ػػتذخباـ اوػػاء اوقطػػر حيػػث لاػػاؼ 250 كتنقػػل متولاتػػا كليػػا اذ كػػعس  ػػحتا 

مل ملوؿ نػَبات اذمونيػـو كلغطػي ب جاجػة وػخبة  ػا ة  20نيَبلأ مرك  م  التقلين بساؽ زجاجع   
مل من ملوؿ اوولبيخبات مػ   20درجة م ولة ، كلااؼ  50-45كلوض   لي محاـ ماصع درجة حرارتا 

دقيقػػة كلرشػػح متولػػات الكػػعس  لػػي كرقػػة  30التقليػػن كلػػَبؾ  نػػخب اػػرص الخبرجػػة  لػػي محػػاـ اوػػاء وػػخبة 
بوتقػة جػػوش ) م ػعاة م قبػػة كتتػوفر مبقا ػػات نقػوب خمتلعػػة ( هبػػا  أك مػا لحاد ػػا أك ىف 42ترشػيح دنػػرة 

 بقة أ بست  م  مرا اة نقل كل الرا ن اذ عر الكنارم اوتكوف بالكعس كليا أننػاء الَبشػيح  ػواء 
نػػَبات اذمونيػػـو   مػػاء  %1إذ كرقػػة الَبشػػيح أك البوتقػػة كلغسػػل الرا ػػن  ػػخبة مػػرات بوا ػػطة ملػػوؿ 

 ح خاليا من ينار ملوؿ اوولبيخبات .مقطر حٌب ل بح الراش
لحاد الرا ن اوتجن   لي كرقة الَبشيح أك اذ بست  بالرا ن اوتكػوف  نليػا إذ الكػعس  -5

مػػػرة نانيػػػة بوا ػػػطة اوػػػاء اوقطػػػر اخلػػػاذ مػػػن نػػػا  أكسػػػيخب الكربػػػوف   لاػػػاؼ مبا ػػػة كنيػػػة كافيػػػة مػػػن 
ين من يف آلخر كلااؼ با  نقط ع عيث ترلن كل الرا ن م  التقل 0.1ايخبرككسيخب ال ودلـو 

ع حػػٌب اختعػػاء اللػػػوف  0.1مػػن كاشػػف العينولع ػػالْب كلحػػادؿ القلػػوم ال اصػػخب مػػ  محػػ  ايػػخبرككلورلأ 
 الوردم للكاشف .

/ 0.3088 *100*   (A-B)نسػػػبة العو ػػػعور كذػػػام  أكسػػػيخب العو ػػػعور مػػػن اوحػػػادف = -6
 * كزف الحينة .1000

 -حيث أن :
 ع اوست لكة   ا ختبار الاابط   0.1  خبد مللينَبات مح  ايخبرككلورلأ - أ

 ع اوست لكة   اختبار الحينة . 0.1 خبد مللينَبات مح  ا يخبرككلورلأ  - ب
 نسبة البي  الطازج أك اجملنخب أك اجملعف  لي اوادة اجلافة =  -ج

 نسبة الر وبة ( .-100/) 100*1.48*  56نسبة خام  أكسيخب العو عور * 
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 بعالباب الشا

 املكابص
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 المكابس

تحتػػػرب مكػػػاب  اوكركنػػػة اػػػع أك ػػػر أجػػػ اء او ػػػن  متيػػػ ا كتبالنػػػا بػػػْب الشػػػركات او ػػػنحة ، ك ػػػادة فػػػاف 
م نحع اوكركنة لطلقوف  لي اوكب  بعنا "القلن "   كل خػط مكركنػة .   كشنكػن تقسػيل مكػاب  

 -اوكركنة إذ قسنْب كذنا :
 .  PATCH SYSTEM PRESS مستنرة ( اوكاب  الخبفحية ) الغّب -1
 .   CONTINUOS PRESSمكاب  اخلطوط اوستنرة  -2

ك ورت بحخب  1917كاجلخبلر بالركر أف خمَبع ارا اوكاب  اوستنرة او فرنشناف  انخبرجاىن    اـ 
 . 1933ذلأ بوا طة اإلخواف مارلو جي   برلبانٌب  اـ 
ف ػػػو لحجػػػن الحجػػػْب الاػػػركرم بال ػػػورة اونا ػػػبة إلنتػػػاج كذلػػػأ ذنػػػا باإلضػػػافة إذ كتاصعػػػا اوتحػػػخبدة 

 اوكركنة .

اوكاب  الخبفحية ) الغّب مستنرة ( كانع تستذخبـ   اواضع كمازلع تستذخبـ   او ػان  ال ػغّبة 
  اخلطػوط الخبفحيػة كاػي خطػوط إنتػاج مكركنػة  PATCHING PRESS، كتستذخبـ  اوكاب  الخبفحية 

تػػاج لتػػخبخل خػػارجع  نػػخب انتقػػاؿ اوكركنػػة مػػن مرحلػػة ورحلػػة نانيػػة حيػػث لػػتل تغرلػػة اوكػػب  بكنيػػة ى
إضػافات أخػرل ( لػخبكلا أك ميكانيكيػا    –مػاء  - ػينولينا - ابقة التإلخبلخب من اوواد اذكلية ) دقيػق

راحػػل التاليػػة كذلػػأ لػػتل نقػػل اونػػتج اخلػػارج مػػن اوكػػب  إذ اجملعػػف ا بتػػخباصع لػػخبكلا أك ميكانيكػػا إذ او
 بتخبخل خارجع من اوشغلْب كاوراقبْب .

كقبل أف نتناكؿ تركين اوكاب  الخبفحية  لي كجا اخل وص  نتناكؿ تركين اوكب  ب عة  امة 
 -ف و لَبكن من :
 -برشنة ب ق كفينا للع تع يل ارص اذج اء : –كحخبة  جن  –كحخبة خلط  –كحخبة محالرة 

 -رة اوواد اذكلية الخباخلة   تركين اوكركنة ) دقيق أك  ينوليناوحال DOSER  كحخبة محالرة  -1
 اخل (  …فيتامينات  –مسنات  حل  –مسنات لوف  –خاراكات  –بي    –ماء 
 لحنل خلط مبخبصع للنواد ال لبة كالساصلة . PREMIXER كحخبة خلط مبخبصع -2
 لتشكيل اجليلوتْب . MIXER اوحجن -3
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  ػػتكناؿ  VACUUM MIXERأك خػػالط العػػاكيـو  VACUUM CHAMBER رفػػة العػػاكيـو  -4
 تشكيل اجليلوتْب كإ خباد الحجْب ب ورة مببة كن ع ا واء من الحجْب.

كتقـو بصمتػاـ  نليػة الحجػن   ب ػق الحجػْب ليذػرج مػن فورمػة التشػكيل    ػورة SCREW الربشنة  -5
 مكركنة .

 . لحقخب مقارنة بْب نالنة أنظنة   اوكاب  الخبفحية 1-7كاجلخبكؿ 
 1-7الجدول 

المستوى  تركيب المكبس
 التقني

تجانس 
 الترطيب

 تجانس العجين

  ي   ي  جخبا منذع  محجن كبرشنة
 حرج كا   -حرج  محتخبؿ دكزر كمحجن كبرشنة

 م اذ م اذ مرتع  دكزر كخالط مبخبصع كمحجن كبرشنة 
 -ويمكن تقسيم ماكينات الخلط والعجن في الخطوط الدفعية إلى ما يلى:

 لوضح فكرة  نل ا . 1-7ماكينات  جن ميكانيكع ص اف كاحخب كالشكل  -1
لوضح فكرة  نل ا  2-7ماكينات  جن ميكانيكع ص اف كاحخب م كدة صالط مبخبصع كالشكل  -2
. 

 خلط ك جن الحجْب

 تعرل  الحجْب إذ اوراحل التالية

إضافة كنية محينة من اوواد 
خ اف  اخلاـ اذكلية تبحا لسحة 

 لخبكلا 

1-7الشكل   
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 لوضح فكرة  نل ا . 3-7ماكينات  جن ميكانيكية ص انْب ، كالشكل  -3

            

إضافة اوواد اخلاـ اذكلية 
تبحا  لكنية مسوبة  ابقا
 لسحة خ اف  يليا

تعرل  الحجْب إذ اوراحل 
 التالية

خلط كتشكيل الحجْب 
 مبخبصع

خلط كتشكيل الحجْب 
 هناصيا

 

3-7الشكل   

إضافة اوواد اخلاـ اذكلية لكنية 
 مسوبة  ابقا تبحا لسحة خ اف  يليا 

 خلط مبخبصع

 تعرل  الحجْب إذ اوراحل التالية

 تشكيل الحجْب

 2-7الشكل 

إضافة المواد الخام األولية 
 لكمية محسوبة سابقا
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 واكينة  جن كخلط ص انْب. لحرض خمطط توضيإلع   4-7كالشكل 

) الشكل أ  ITALPASTلحرض  ورة واكينة  جن كخلط ص انْب من إنتاج شركة  5-7كالشكل   
 ) الشكل ب ( .  LA MONFERRINA( ، ك  ورة واكينة  جن كخلط ص انْب من إنتاج شركة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 %32مكركنة ر وبت ا 

ترطيببببببب العرببببببين تبببببب ريريا مبببببب  
 حركة الب االت 

 
 
 
 تشكيل اجليلوتْب 
 
 
 تشكيل الحجْب باخللط اوستنر 
 
  جن الحجْب بربشنة ب ق

  واصل -ماء
 

 دقيق
 

  جْب متإلبن

4-7الشكل   

5-7الشكل   ب أ 
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خطوط اوكركنة ا خبل ة  اوستنرة  إلنتاج اوكركنة كالٍب مكاب  اخلطوط اوستنرة كالٍب تستذخبـ   
تقـو بػصجراء  يػ   نليػات اإلنتػاج ب ػورة ميكانيكيػة بطرلقػة مسػتنرة بػخبكف تػخبخل خػارجع فنػ ال   
خطوط إنتاج اوكركنة الق ّبة اوستنرة لتل تغرلة اوكب  باوواد اذكليػة با ػتنرار دكف انقطػاع كتنتقػل 

  إذ اجملعف ا ات ازم   إذ اجملعف ا بتخباصع   إذ اجملعف الن اصع   إذ اوربد   اوكركنة من اوكب
 إذ التذ لن أك التحب ة بطرقة تتابحيا كمستنرة بخبكف التخبخل من اخلارج .

 كشنكن القوؿ بعف اوكاب  اوستنرة كانع  ببا   تقخبـ  نا ة اوكركنة .
جن تتل بوا طة برشنة الب ق  لنا بعف أذنية الربشنة   شنكن من فعع اوكاب  ا خبل ة فاف  نلية الح

أف نقلل من شعهنا ف ع   اوقاـ اذكؿ تتإلكل   الطاقة اإلنتاجية للنكب  فب لادة قطر الربشنة شنكن 
 زلادة الطاقة اإلنتاجية ككرلأ ب لادة  ر ة الربشنة شنكن زلادة الطاقة اإلنتاجية .

الرأس  – ن ر الب ق  –دة   أحجاـ اذج اء اوكونة للنكب  من مركات ف لادة القطر لتبحا زلا
 ..اخل ( ككرلأ زلادة اذج اء اويكانيكية للنكب  .

كزلادة  ر ة الربشنة لننر ألاا ل لخب من حجل النظاـ اويكانيكع  كلكن فوؽ كل ذلأ أنا لحنل 
 إج اد زاصخب  لي الحجْب .

الٍب ىخبث أنناء إ خباد الحجْب ، كأاػل اػرص اذمػور اػو موضػوع  كاناؾ الحخبلخب من اذمور كاوشاكل
  %13-10تشػػػػػػكيل اجليلػػػػػػوتْب ،ك ػػػػػػادة تكػػػػػػوف القينػػػػػػة اوتو ػػػػػػطة للربكتػػػػػػْب   حبيبػػػػػػات القنػػػػػػح 

– GLIADINمػن اػرص القينػة    ػورة جالدلػن كجيلػوتْب   %80كشن ػل اجليلػوتْب  %12.5كاوتو ػطة

GLUTENIN ونا م  اواء مادة شبا ر ولة تسني جيلوتْب كالٍب تحتػرب كااتْب ال ورتْب من الربكتْب لك
 من اذشياء ا امة    نا ة اوكركنة من الخبقيق أك السينولينا .

فعع كجود اواء لتشػكل اجليلػوتْب  لػي  ػورة خيػوط  وللػة كرفيحػة تشػكل مػا لسػني بالنسػيج اوػرف 
 طي اوكركنة خواص الطبخ اونتازة .كارا النسيج اجليلوتيُب او الرم رنحل الحجْب نابع كمرف كلح

كمن اوحركؼ أف السينولينا ىتول  لي نسبة أ لي من اجليلوتْب مقارنػة بالخبقيق،كفػخبر اإلشػارة إذ 
 -أف كنية اواء اوااؼ للحجْب لرتبط بحخبة أمور كال كنا للع :

 ا تول الر و  للخبقيق أك السينولينا . -1
 درجة حرارة اواء اوااؼ . -2
 كركنة اوطلوب  نل ا .نوع او -3
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فػػاف امت ػػاص الػػخبقيق للنػػاء  ػػيكوف أفاػػل كلكػػن  40C-30فػػصذا كانػػع درجػػة حػػرارة مػػاء الحجػػْب 
لبح  أنواع اوكركنة خ و ا الق ّبة أك الق ّبة جخبا لعاػل ا ػتذخباـ اوػاء البػارد الػٍب درجػة حرارتػا 

18-20C   40-28 الحجْب ما بْب حيث لن ح با تذخباـ الحجْب الطرم حيث تَباكح نسبة اواء% 

  اوكركنػػة الق ػػّبة  %35-28ىف حػػْب تػػَباكح مػػا بػػْب   %33  اوكركنػػة الطوللػػة ك ػػادة تسػػاكل   
كارا لحتنخب  لي نوع الخبقيق كالوزف النو ع للخبقيق فحادة توجخب  القة  ردلة بْب  %31ك ادة تساكل 

اء البػػارد  الػػٍب درجػػة حرارتػػا ت ػػل إذ الػػوزف النػػو ع كمػػاء الحجػػْب ،  كاجلػػخبلر بالػػركر أف ا ػػتذخباـ اوػػ
15C. نل اوكركنة م  الخبقيق النا ل   لسبن  لظ ور ب ور بيااء    

كحخبة محالرة اوواد اخلاـ كتقـو مبحالرة الخبقيق 
 كمحالرة اواء بالتنا ن بالوزف أك ا جل

 
خلط الدقيق وماء العجن فى الخالط المبدئي 

 بالطرد المركزي ورش ماء العجين

 
 تر ين الخبقيق كتشكيل اجليلوتْب

  اوحجن ك رفة أك خالط العاكيـو 
 بالطرد اورك م

 تشكيل العجين بالبريمة وبثقو وضغطو
 كتلة محببة

 شبكة بروتينية على شكل بناء شجري

  ضغط خلذلة 
VACUUM      

()  فاكيـو

كلتل قياس ر وبة 
الخبقيق  قبل 
 ا تذخباما

كلتل تغيّب  ر ة 
اوحجن تبحا لخبرجة 
 ىبن الخبقيق اوتو طة

ن بط   ج
 للخبقيق

 جن محتخبؿ 
 لكتلة الحجْب

كتقطيح ا خركج اوكركنة من فورمة التشكيل 
مباكينة تقطي  اوكركنة   اخلركج اذ مراحل 

 التجعيف التالية

 6-7الشكل 
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 -ويتكون المكبس الحديث بصفة عامة من :
 -األجزاء :برشنة ب ق  كفينا للع تع يل ارص  –كحخبة  جن  –كحخبة خلط  –كحخبة محالرة 

 -كليػة الخباخلػة   تركيػن اوكركنػة ) دقيػق أك  ػينوليناوحػالرة اوػواد اذ DOSER كحػخبة اوحػالرة  -1
 اخل (  …فيتامينات  –مسنات  حل  –مسنات لوف  –خاراكات  –بي    –ماء 
 لحنل خلط مبخبصع للنواد ال لبة كالساصلة .  PREMIXER كحخبة خلط مبخبصع -2
 لتشكيل اجليلوتْب . MIXERاوحجن  -3
  ػتكناؿ تشػكيل اجليلػوتْب كإ ػخباد   VACUUM MIXER ـ رفػة العػاكيـو أك خػالط العػاكيو  -4

 أ

 ب
7-7الشكل   
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 الحجْب ب ورة متإلببة .
كتقـو بصمتاـ  نلية الحجن   ب ق الحجْب ليذػرج مػن فورمػة التشػكيل    ػورة SCREW الربشنة  -5

لحػػرض خمطػػط  ػػنخبكقع لوضػػح فكػػرة  6-7.،كالشػػكل   %30-%28مكركنػػة ر وبت ػػا تػػَباكح مػػابْب 
لحػػرض   ػػورتاف وكػػب  خػػط ق ػػّب فالشػػكل أ لحػػرض  ػػورة  7-7الشػػكل  نػػل اوكػػاب  ا خبل ػػة ،ك 

، كالشكل ب لحػرض  ػورة مكػب  SASIB BRAIBANTI مكب  خط ق ّب خلط من  نا ة شركة 
   ن /  السا ة .   2 اقت نا اإلنتاجية   ANSELMOخط ق ّب خلط من  نا ة شركة 

 .  الق ّبة  اء اذ ا ية   مكاب  اوكركنة للذطوطلبْب اذج 8-7الشكل 

13 

11 
10 

7 

6 5 
4 

3 
2 

1 

9 

12 

8 

14 

8-7الشكل   
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 -حيث أن :
 1  يكلوف ا تقباؿ الخبقيق من خط الخبقيق كم بع  ليا ا از 
 2 برشنة اولقل ) الخبكزر ( كذلأ وحالرة محخبؿ تخبفق الخبقيق .

برشنة اخلالط ا بتخباصع كالرم لتل فيا خلط الخبقيق اخلارج من ملقل الخبقيق كاواء 
 من كحخبة محالرة اواء  اخلارج

3 

 4 اخلالط الرصيسع ) اوحجن (
 5 كبسولة للنقل الحجْب من اوحجن إذ خالط العاكيـو 

 6 خالط العاكيـو 
 7  لل اوكب 

 8 ركاص  محل اوكب 
 9 قنير تربلخب برشنة الب ق ) أ طوانة التربلخب(

 10 برشنة الب ق
 11 فورمة التشكيل 
 12 لب ق رأس تربلخب برشنة ا

 13 كنش  نل فورمة التشكيل
 14 دخوؿ اواء
 .  ST BRAIBANTIلبْب شكل توضيإلع وكب  اخلط الق ّب لشركة  9-7كالشكل 

 -حيث أن :
 1  نو ة  عي  حركة كحخبة اوحالرة 

 2  نو ة  عي  حركة اوحجن 
 3 الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن

 4 ن نو ة ا ركة ا ورلة للنحج
 5  نو ة  عي  حركة الكبسولة 

 6  نو ة  عي  حركة خالط العاكيـو 
 7  نو ة  عي  حركة الربشنة

 8  نو ة  عي  حركة  ارد الربشنة
 9  نو ة القخبرة ا يخبركليكية للعورمة 
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 11 كرا ع مور الكبسولة 
 12 كاتينة الكبسولة 

 13 كرا ي مور خالط العاكيـو
 14 ماكر تحليق بخبا ت اوحجنجوانات 

 15 جاؾ  رد الربشنة
 16 مرؾ إدارة الربشنة

 17  خباد ضغط الربشنة 

9-7الشكل   
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 18 كاتينة كنش العورمة 

 
مبينا فيا  ي   نا ر  لبْب خمطط توضيإلع لبْب  ي  أج اء مكب  اخلط الق ّب 19-7كالشكل 

 التإلكل كالتعا يل الخبقيقة للنكب  .
 -حيث أن :

 1 جْب من الربشنة خمرج الح
 2 خمركط لتوزل  الحجْب  لي العورمة كفان  الحجْب

 3 حلقة م كدة جبواف ون  تسرب الحجْب 
 4 ا لقة الحلولة للعورمة

 1.5mm 5فلَب  نالة البلوؼ ) شبكة من السلأ اإل تانلستيل بعتإلات 
 6 فورمة التشكيل 

يكي كمعتػػاح إلكػػَبك  لو ػػال بنظػػاـ  ػػخباد الاػػغط ك ليػػا معتػػاحْب معتػػاح الكَبكميكػػان
 التإلكل

7 

 8 الربشنة
 9  نخبكؽ تركس الربشنة 

 10 مرؾ إدارة  نخبكؽ الَبكس اخلاص بالربشنة بوا طة السيور
مرؾ  رد الربشنة  نخب  نل  يانة للربشنة كاو م كد ب نخبكؽ تركس كجشنة تحنل  لي 

 ىرلأ فتيل لقـو بطرد الربشنة ج ة اليسار
11 

 12,13 حْب تقاربْب لتإلخبلخب بخبالة كهنالة مشوار فتيل الطردمعتا
 14 خالط العاكيـو

 نو ػػػػػػة فػػػػػػنح  طػػػػػػاء خػػػػػػالط العػػػػػػاكيـو كم بػػػػػػع  لي ػػػػػػا معتػػػػػػاح هنالػػػػػػة مشػػػػػػوار كقعػػػػػػل  
 ك ركمغنا يسي 

15 

 16    مستول تناترم زنخبد موض  الحجْب بالابط   اخلالط
غط اذدىن اوسنوح با للعاكيـو  خباد فاكيـو م بع  ليا معتاح حخبم لابط  نخب الا

 كلو ل م  نظاـ التإلكل
17 

معتاح هنالة مشوار العتح الكامل لبوابة اوحجػن  نػخب  نػل تعرلػ   تولػات اوحجػن قبػل 
 توقف اوكب 

18 
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 19 معتاح هنالة مشوار العتح اجل صع لبوابة اوحجن أنناء التشغيل اوحتاد
 20  نو ة رف  كخع  بوابة اوحجن

 21 سولة تقـو بصمرار الحجْب بْب منطقتْب خمتلعتْب ىف الاغطكب
 22 مركحة  نو ة تسذْب مخبخل الكبسولة

 23  نو ة  ذانات
 24 اوحجن

 نو ػػة إحكػػاـ  لػػق بوابػػة اوحجػػن كتتكػػوف مػػن  نو ػػة إحكػػاـ ميكانيكيػػة مػػ  معتػػاح 
شننػ  فػتح البػاب  هنالػة مشػوار ونػ  تشػغيل اوحجػن  نػخب فػتح بابػا كقعػل ك ركمغنا يسػي

 أنناء التشغيل

25,26 

 27 باب اخلالط ا بتخباصع كم كد مبعتاح هنالة مشوار ون  فتح الباب أنناء التشغيل
 28 اخلالط ا بتخباصع 

 29 مخبخل اواء ك اإلضافات الساصلة
 30 برشنة اولقل كذلأ وحالرة محخبؿ تخبفق الخبقيق 

 31    اوستول اذدىن للخبقيق
 32 ستول اذ لي للخبقيق   او

 33  يكلوف لع ل الخبقيق  ن ا واء ا امل لا
 34 دخوؿ ا واء القادـ من بالكر الخبقيق

 35 32مرؾ اات ازم لحنل  نخبما لكوف الخبقيق كا ل للنستول الحلوم 
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10-7الشكل   
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11-7الشكل   

شػركة لبْب كيعية تو يل  خباد الاغط بربشنة ب ق الحجْب وحرفة ضغط الربشنة وكػاب   11-7كالشكل 
ST BRAIBANTI 

ك لنبغػػػػػػي مػػػػػػلء اوا ػػػػػػورة الوا ػػػػػػلة بػػػػػػْب  ػػػػػػخباد 
 150الاػػػغط كبرشنػػػة الب ػػػق بعػػػازلْب  ػػػيب بحػػػخب كػػػل 
  1 ػػا ة تشػػغيل حيػػث لػػتل فػػأ  طػػاء ال ػػناـ 

 30بوا ػطة مشػإلنة  ػػحت ا   قػن العػازلْب الطػيب
 ػػػػػػل مكحػػػػػػن   إ ػػػػػػادة  طػػػػػػاء ال ػػػػػػناـ لوضػػػػػػحا 

 الطبيحع مرة أخرل . 
 ويلة الحديثةمكابس الخطوط الط 7-5

 لبْب اذج اء اذ ا ية   مكاب  اوكركنة للذطوط الطوللة.  12-7الشكل 

2 
3 

1 

4 

5 

12-7الشكل   
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 13-7الشكل 

ك  سنتلف مكاب  اخلطوط الطوللة  ن مكاب  اخلطوط الق ّبة إ    كض  فورمة التشكيل ككرا 
  كجػػود  ػػيكلوف رابػػش اوكركنػػة النافػػة  ػػن تسػػولة ا ػػخبكد السػػعلية للنكركنػػة اإل ػػباكٌب حيػػث لػػتل 

 للنحجن إل ادة تشكيل ا ككرلأ   كجود خطوط راج  الشنا ات.  افت ا مرة أخرلإض
 -حيث أن :

 1  يكلوف اوكركنة الراجحة من الناشر  إل ادة ت نيح ا 
 2 خ اف تربلخب رأس الربشنة 

 3 فورمة تشكيل اخلط الطولل 
 4 مكاف الناشر

 5 الشنا ات الراجحة اذ الناشر 
 

قطػػػػاع توضػػػػيإلع   لبػػػػْب 13-7كالشػػػػكل 
 ST لشػػػركة  رأس برشنػػػة اخلػػػط الطولػػػل

BRAIBANTI    ليبػػْب موضػػ  ت بيػػع فورمػػة
 التشكيل .

 
 
  

 -حيث أن :
 1 خمرج الحجْب من الربشنة 
 2 مبيع اووزع ك فورمة  

 3 موزع اوكركنة كبا أماكن ت بيع اجلوانات  
 4 مل  1.5 فلَب  نالة البلوؼ ) شبكة من السلأ اإل تانلستيل بعتإلات

 5 فورمة التشكيل 
 2000kg/hلحػػػػرض  ػػػػورة لناشػػػػر مكػػػػب  خػػػػط  ولػػػػل بربشنتػػػػْب  اقتػػػػا اإلنتاجيػػػػة  14-7كالشػػػػكل 

 ANSELMOمن إنتاج شركة  4000kg/hك ورة لناشر مكب  خط  ولل بعرب  برارمي  اقتا اإلنتاجية 
. 
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 أ

 ب

14-7الشكل   

ربشنة كمن   تنظيل درجػة حػرارة كت كد رأس الربشنة ب رمو تات درجة حرارة لتنظيل درجة حرارة رأس ال
 الحجْب .

لحػػرض خمطػػط توضػػيإلع وكػػب    15-7كالشػػكل 
 . ST BRAIBANTIخط الطولل من إنتاج شركة 

 15-7الشكل 
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 -حيث أن :
 1  نو ة  عي  حركة كحخبة اوحالرة 

 2  نو ة  عي  حركة اوحجن 

 3 الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن

 4  نو ة ا ركة ا ورلة للنحجن

 5  نو ة  عي  حركة الكبسولة 

 6  نو ة  عي  حركة خالط العاكيـو 

 7  نو ة  عي  حركة الربشنة

 8  نو ة   عي  السر ة كحخبة  رد العوـر 

 9 كرا ي مور اوحجن

 10 كرا ع مور الكبسولة 

 11 كاتينة الكبسولة 

 12 كرا ي مور خالط العاكيـو

 13 ا ت اوحجنجوانات ماكر تحليق بخب

 14 مرؾ إدارة الربشنة

 15  خباد ضغط الربشنة 

 16 جاؾ  رد الربشنة

 17 كاتينة كنش العورمة 

VACUUM SYSTEM

لبػْب منظومػة العػاكيـو خػالط العػػاكيـو فعننػاء تشػغيل اوكػب  لػتل فػتح ال ػػنامات  16-7الشػكل 
ك فػتح ال ػناـ   1خػالط العػاكيـو   13لتعرلػ  اوو ػلة بػاخلط فتقػـو ماػذات ا 3,4,6,9,11اليخبكلػة 
كلعػػػػتح بحػػػػخب دقيقتػػػػْب مػػػػن   DRAINAGE لنػػػػا بػػػػعف ال ػػػػناـ لكػػػػوف مغلػػػػق أننػػػػاء   10الك ػػػػرم 

DRAINAGE . 
كالرم شننػ  ك ػوؿ حبيبػات الحجػْب إذ ماػذات التعرلػ  لػتل  لػق   5ك نخب ا اجة لتنظيف العلَب 

 ػػا ة تشػغيل للنكػػب    24نػػا بعنػا لن ػػح بتنظيػف العلػػَب كػل  ل  4كفػػتح ال ػناـ   3,6ال ػنامات
  نخب كجود مشكلة   العلَب . 2كتستذخبـ ال ناـ البخبلل 
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أنناء تشغيل اوكب  فحنخب حخبكث انسخباد كامل خلط التعرل  لعتح   7كلن ح بعتح ال ناـ اليخبكم 

جػول كمػن   شننػ  حػخبكث  أتوماتيكيا إلدخػاؿ اػواء إذ ماػذة التعرلػ  مػن ا ػواء 8ال ناـ الك رم 
 زلادة محل  لي ماذات التعرل  .

 /Q ( m3كفينا للع  الحالقة بْب السحة التشغيلية واذات التعرل  اوستذخبمة ىف م ان   اوكركنة 

hr)   باوَب مكحن لكل  ا ة .ك السحة اإلنتاجية خلطوط التشغيل    .Q’( kg/hr) 
Q ( m3/ hr) =0.12 Q’( kg/hr) 

ملع   mm Hg 650-600ضغط التعرل  أك اخللذلة اوطلوب الو وؿ إليا لَباكح مابْب    حْب أف
 مَب زصبق .

1 
2 3 4 
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 17-7الشكل 

كاجلػػػػخبر بالػػػػركر أنػػػػا  نػػػػخبما لكػػػػوف اوػػػػاء مالمسػػػػا  بيبػػػػات السػػػػينولينا أك الػػػػخبقيق تتكػػػػوف فقا ػػػػات 
 ميكرك كوبية من ا واء تحنل حاصل لَب ين حبيبات الػخبقيق كل ػبح مػن ال ػحن  لػي ج ل ػات اوػاء

أف تػػتالم  مػػ  كػػل حبيبػػات الػػخبقيق كلػػ داد ذلػػأ مػػ  السػػينولينا 
حيػػػػػث أف حبيبػػػػػػات السػػػػػػينولينا تكػػػػػػوف حػػػػػػادة اذحػػػػػػرؼ كخمتلعػػػػػػة 
اذحجػػػػػاـ كا ػػػػػتذخباـ نظػػػػػاـ العػػػػػاكيـو لسػػػػػإلن ا ػػػػػواء اووجػػػػػود   
الحجػػػػْب الػػػػخباخل للربشنػػػػة لػػػػتل ذلػػػػأ    رفػػػػة العػػػػاكيـو أك خػػػػالط 

-7كالشػػػكل        العػػػاكيـو الػػػرم لكػػػوف بػػػْب اوحجػػػن كالربشنػػػة   
لحػػػػرض دنػػػػوذج خلػػػػالط فػػػػاكيـو م بػػػػع فػػػػوؽ    برشنػػػػة مكػػػػب     17

  FAFA SPAق ّب من إنتاج شركة فافا اإللطالية 
كا ػػتذخباـ نظػػاـ العػػاكيـو لسػػإلن ا ػػواء اووجػػود   الحجػػْب الػػخباخل للربشنػػة ل لػػخب مػػن بلػػل حبيبػػات 

او تبذّب أم زلادة   اواء موجػودة الخبقيق كلسا خب  لي فان  الحجْب كاناؾ فاصخبة أخرل للعاكيـو 
مػػاء  %200  الحجػػْب ل هنالػػة مرحلػػة الحجػػن  لنػػا بػػعف اجليلػػوتْب لكػػوف تنػػآف للنػػاء حيػػث شنػػتر 

من كزنا .ك ذ باب فنيػة فػاف الحجػْب اوسػتذخبـ  %35بالنسبة لوزنا   حْب شنتر النشا اواء مبحخبؿ 
قطة لتاػح أذنيػة ا ػتذخباـ ماػذات العػاكيـو    نا ة اوكركنة   شنكن أف لكوف  رل من ارص الن

. 
 لبْب خمطط ماذات العاكيـو ذحخب م ان  اوكركنة لتعلف من نالنة ماذات .   18-7الشكل 

 -حيث أن :
 1 خ اف ف ل اواء  ن ا واء اوسإلوب من خال ات العاكيـو للذطوط

 2 نزجاجة بياف وحرفة مستول اواء ىف اخل اف لت رلعا ىف الوقع اونا 
 3  خباد فاكيـو

 4 خط  إلن ا واء من خال ات العاكيـو ىف اخلط 
 5  ن  ا واء اوسإلوب من ماذات العاكيـو باخلطوط بحخب ف ل اواء 

 6 مب  لخبكل ل رؼ اواء اوتجن  ىف أ عل  ن  اواء العاكيـو
 7 مب  لخبكل  نخب بخبالة خط السإلن واذات العاكيـو 

 8 غط العاكيـو  نخب مخبخل كل ماذة  خباد فاكيـو لقياس ض
 9  ناـ   رجحي

 10 ماذة فاكيـو كتتكوف من  او دكار   مرك م م  الحاو ال ابع
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 11 خمرج ا واء اوع وؿ بوا طة خ اف ف ل الغازات 
خ اف ف ل الغازات  ن اواء اخلارج من خط  رد ماذات العاكيـو كم كد مبإلب  لخبكل 

 نخب الر بة   تعرلغا متاما من اواء .أ علا ل رؼ ماء اخل اف  
12 

 13 خر ـو مرف لنقل اواء كا واء اخلارج من ماذة التعرل  اذ خ اف الع ل 
مبادؿ حرارم لتربلخب اواء اوتجن    خ اف الع ل لتربلخبص كنقلا اذ ماذة العاكيـو 

 لتربلخباا
14 

 15 دخوؿ كخركج اواء القادـ من الشيلر
 16 تكانف ىف خ اف ا واء الرصيسع م رؼ للناء او

 
 . ROBUSCHIلبْب نظرلة  نل ماذة التعرل  شركة  19-7كالشكل 
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19-7الشكل   

  رد  إلن

 ضغط

 نظرية عمل مضخة التفريغ 
تتكػػػوف اواػػػذة مػػػن الحن ػػػر اذ ػػػطوا  

دكراف  2كلػػخبكر بخباخلػػا الحاػػو الػػخبكار  1
 مرك لة ، فيقـو الحاو الخبكار بصزاحة اوػاء 

صل اخلخبمػػة ( اووجػػود بػػخباخل اواػػذة )  ػػا
  3كنتيجػة لقػول  ػرد مرك لػة إذ ا لقػات 
 4، فيسػػػػػإلن الغػػػػػاز مػػػػػن فتإلػػػػػة الػػػػػخبخوؿ 

كخركجػا مػن فتإلػة   5كلتل ضغطا الحاو 
 اخلركج للناذة .

 

إذ  30لبْب منظومة إ خباد ماء الحجْب بخبرجة ا رارة اونا بة كالٍب تَباكح مابْب  29-7كالشكل 
حيث لتل تغرلت ا مباء الشرب من م خبر اواء الحنومع ST BRAIBANTIدرجة م ولة  لشركة  35

كتسذين ا بوا طة  ذاف ك رم كتغرلة ماء الحجْب  نخب درجة ا رارة اوطلوبة إذ كحخبة محالرة ماء 
ة من الحجْب ا جنية كاجلخبلر بالركر أنا شنكن تسذْب ماء الحجْب اووجود   اخل اف بوا طة منظوم

 ذاف ك نرمو تات   لنا بعنا شنكن ا تبخباؿ السذاف الك رم بسربنتينة ماء  اخن من الغاللة لتل 
 PT100التإلكل في ا إما با تذخباـ نرمو تات ك ناـ ك رم أك با تذخباـ    درجة حرارة تناترل 

 ك ناـ تنظيل تخبفق نيوماتيكي .
 -حيث أن :

 9 قطن )الكَبكد ( 1    درجة حرارة 
 10 مقاكمة ك ربية 2 ب  لخبكلم

 11 جواف 3 ك اء
 12 مب  لخبكل 4  ازؿ
 13 مرشح 5 خ اف
 14  ناـ ك رم  6 ذراع
 15 خمرج اواء ال اصخب   خ اف ماء الحجْب  7  طاء
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 16 دخوؿ اواء من م خبر ماء الشرب  8    مستول
  17 كحخبة اوحالرة ا جنية للناء   

DOSER 

PREMIXER

كتقـو ) كحخبة محالرة اوواد اخلاـ (  الخبكزر بتإلخبلخب نسبة خلط الخبقيق أك السينولينا م  اواء  كرنن 
أف لتػوافر    نو ػة الػخبكزر الخبقػة حيػث لكػوف انػاؾ نظػاـ تػ امن دقيػق بػْب اذجػ اء اوذتلعػة جملنو ػػة 

 20-7الشكل  16

17 

15 
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 -لعة جملنو ة محالرة اوواد اخلاـ نركر من ا ما للع :الخبكزر ، كاناؾ أنظنة خمت
  نو ة محالرة حجنيا . -1
  نو ة محالرة كزنية . -2
  نو ة محالرة خمتلطة . -3

كاجلػػخبلر بالػػركر أف كػػل مكػػب  لسػػتذخبـ  نو ػػة اوحػػالرة الػػٍب تنا ػػبا، كلن ػػح بتغرلػػة كحػػخبة محػػالرة 
خبقيق  ػن ا ػواء اوسػتذخبـ ىف نقلػا  ككػرلأ اوواد اخلاـ مػن  ػيكلوف  حيػث لقػـو السػيكلوف بع ػل الػ

لن ػػح بتغرلػػة كحػػخبة إضػػافة اوػػاء مػػن خػػ اف بػػا مػػاء مػػ كد مبجنو ػػة تسػػذْب  ػػرا اوػػاء لخبرجػػة ا ػػرارة 
أخل  مػن …كتغرلة اإلضػافات السػاصلة م ػل البػي  كالسػبانخ   C 40 : 15اوطلوبة كالرم لَباكح مابْب 

اواػذة بصمكانيػة ضػخ السػواصل ذات اوػواد ال ػلبة كتتنيػ  اػرص   PRISMATICاإلضػافات   ماػذة 

21-7الشكل   
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 الحالقة هبا .
أمػػا اخلػػالط ا بتػػخباصع فيقػػـو بتجنيػػ  اوػػواد اخلػػاـ القادمػػة مػػن كحػػخبة اوحػػالرة كلقػػـو بػػاخللط اوبػػخبصع 
كلتكوف من ا طوانة ىتول بخباخل ا  لي  نود ببخبا ت كلوجخب  لي أحخب جوانن اخلالط باب شنكن 

تبػػػخبلل كاجلسػػػل الػػػخباخلع لأل ػػػطوانة كلػػػخبكر اخلػػػالط ا بتػػػخباصع بسػػػر ة  اليػػػة فتإلػػػا لتنظيػػػف  ن ػػػر ال
 للو وؿ إذ خلط جيخب   خالؿ نوا  قليلة .

كل ن   ادة جسل اخلالط ا بتخباصع من اإل تانلستيل ككرلأ ت ن  البخبا ت من اإل تانلستيل 
الط ا بتخباصع   حْب لتل حقن كاجلخبلر بالركر أف الخبقيق أك السينولينا لتل إدخا ل مباشرة إذ اخل

اواء بوا طة  نو ة من الرشاشات الطولية  لي امتخباد اخلالط ا بتخباصع كلوجخب  نو ة من 
 الرشاشات الطولية  قن اإلضافات الساصلة .

 لحرض خمطط توضيإلع جملنو ة محالرة كخالط ابتخباصع كمحجن حخبلث .  21-7كالشكل  
 -حيث أن :

 1  بتخباصعمرؾ إدارة اخلالط ا
 2 مرؾ إدارة برشنة محالرة الخبقيق كارا ا رؾ لتل التإلكل    ر تا مغّب  ر ة

   اوستول اذدىن للخبقيق كلسبن إلقاؼ  نو ة الخبكزر ىف حالة  خبـ كجود 
 الخبقيق

3 

 4 ا از  يكلوف الخبقيق                                                   
ىف السيكلوف كلتل    لن أك من   لن الخبقيق من قسل     مستول الخبقيق

 الخبقيق
5 

 6 خط دخوؿ الخبقيق من كحخبة اوواد اخلاـ
 7  ناـ ك رم لتإلكل   دخوؿ اإلضافات الساصلة 

 8 مب  لخبكل 

 9 مقياس تخبفق رقنع 

 10 مب  لخبكل 

اـ خ اف اإلضافات الساصلة كاو م كد صالط لتل إدارة  واؿ فَبة ا تذخب
 اإلضافات الساصلة ون  تر ن اوواد ال لبة الحالقة م  اواء

11 

 12 مركحة اخللط 

 13 مرؾ تخبكلر الساصل ص اف اإلضافات 
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ماذة اإلضافات كتتني  بقخبرهتا  لي ضخ اوواد ال لبة الحالقة بالسواصل كلتل 
التإلكل ىف محخبؿ اإلضافات كذلأ بالتإلكل ىف  ر ة اواذة بوا طة مغّب 

  INVERTER ر ة 

14 

 15  ناـ ك رم لتإلكل ىف دخوؿ ماء الحجْب 

 16 مب  لخبكل 

 PT100 17   درجة حرارة تناترل 

 18    درجة حرارة

 19  ناـ تخبفق  نناصع اوسار نيوماتيكي

 20 مقياس تخبفق رقنع 

 21 مقياس ضغط 

 22 منظل ضغط ميكانيكع 

 23 مقياس ضغط 

 24 دخوؿ ماء الحجْب

 25 خركج ماء الحجْب الساخن 
 26 مب  لخبكل

 27  ناـ تخبفق  نناصع اوسار نيوماتيكي
حلة  تسذْب ماء الحجْب كاي م كدة مببادؿ حرارم شنر فيا ماء  اخن من 

الغاللة كلتل التإلكل   تخبفق اواء الساخن   اوبادؿ ا رارم ب ناـ نناصع اوسار 
 نيوماتيكي

28 

 29 حنومع من م خبر اواء ال
 30 اوحجن

 .  ANSELMOمن إنتاج شركة PREMIXER لحرض  ورة خالط ابتخباصع  22-7كالشكل 
 Mixer

لحترب اخلالط من الحنا ر او نة حيث لقـو صلط الحنا ر ال لبة م  السواصل كاإلضػافات اذخػرل 
امػػػة للسػػػنيولينا كالػػػخبقيق ، فػػػصذا   زنػػػخبث امت ػػػاص كذلػػػأ أف تػػػتل  نليػػػة الحجػػػن ، كاػػػرص اورحلػػػة ا

 للسواصل  جلني  حبيبات الخبقيق أك السينولينا  بنع  اوحخبؿ ل بح من ال حن ا  وؿ  لػي  جػْب
 متجان  كمن   حن ل  لي مكركنة جافة هبا الحخبلخب من اوالحظات م ل الب ور البيااء 
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فاوكػػاب  اجلخبلػػخبة تعػػع هبػػرا الغػػرض كمتنػػ  كلحتػػرب فػػان  الحجػػْب مػػن السػػنات اذ ا ػػية للنكػػب  
 كجود حبيبات دقيق جافة خمتلطة م  حبيبات دقيق ر بة جخبا   الحجْب .

حيث تقـو بَب ين كل حبيبات الخبقيق أك السينولينا بالكنية اونا بة للناء حيث أف كل حبيبات 
اء سنتلػػػف ، فا بيبػػػات الػػػخبقيق أك السػػػينولينا ليسػػػع متسػػػاكلة ا جػػػل كمػػػن   فػػػاف محػػػخبؿ تشػػػرهبا للنػػػ

ال ػػػغّبة للإلجػػػل تتشػػػرب اوػػػاء مبحػػػخبؿ أكػػػرب مػػػن م يلت ػػػا الكبػػػّبة   ا جػػػل كاوشػػػكلة الكبػػػّبة اػػػو أف 
ا بيبػػات ال ػػغّبة   ا جػػل تبتػػل أك ػػر مػػن الػػالـز كالكبػػّبة تكػػوف جافػػة كاػػرا لسػػبن اهنيػػار اجليلػػوتْب 

وبخبصيػػة  تلػػف مػػن شػػركة إذ شػػركة كمػػن ذلػػأ لتاػػح أذنيػػة اخلػػالط اوبػػخبصع كنظرلػػة  نػػل اخلال ػػات ا
 أخرل  لنا بعف اخل اصر العنية للذال ات اوبخبصية تكوف   الغالن من أ رار الشركات او نحة 

كلوض  اخلػالط الرصيسػع أ ػعل اخلػالط ا بتػخباصع كاػو محػخب إلنتػاج الحجػْب كم ػنل عيػث لسػتغرؽ 
واد اخلػاـ الػٍب ل ػحن خلط ػا ك ػادة الحجْب الوقع اونا ن للو وؿ إذ  جْب متجان  حػٌب مػ  اوػ

فػاف  ػر ة  نػود اإلدارة للذػػالط الرصيسػع نابتػة كتتإلػػرؾ البػخبا ت بطرلقػة  ػػّب مورلػة لتجنػن اونػػا ق 
اويتة الػٍب   زنػخبث في ػا خلػط منا ػن كنػا أف البػخبا ت شنكػن ضػبط زاكلػة ميل ػا  لػي  نػود اإلدارة 

 ط .كمن   التإلكل   فَبة بقاء الحجْب داخل اخلال

 مرؾ إدارة اخلالط ا بتخباصع 

 مكاف دخوؿ اواء 

 برشنة محالرة الخبقيق

الخبقيقمن  يكلوف   

ء مرؾ إدارة مب  اوا  

 مرؾ إدارة برشنة اوحالرة 

22-7الشكل   
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كلستذخبـ  نخبكؽ تركس لتقليل  ػر ة مػرؾ اخلػالط ك ػادة  فػاف نظػاـ اإلدارة بػْب ا ػرؾ ك ػنخبكؽ 
الَبكس لتل با تذخباـ ك لة ايخبركليكية للتذلر من القول اوستحرضة أنناء بخبء تشغيل اخلالط  نخب 

 مل  اخلالط باوواد اخلاـ .
مػػن اإل تانلسػػتيل كلوضػػ  أ لػػي اخلػػالط ك ػػادة ت ػػن   يػػ  اذجػػ اء اوالمسػػة للحجػػْب مػػن الػػخباخل 

 طػػاءلن شػػعافْب مػػن ال جػػاج البال ػػتيكع الشػػعاؼ إلمكانيػػة متابحػػة  نليػػة اخللػػط ، ك ػػادة لسػػتذخبـ 
نظػػػػاـ أمػػػػاف مػػػػ دكج ونػػػػ  فػػػػػتح اػػػػرص اذ طيػػػػة الشػػػػعافة أننػػػػاء التشػػػػػغيل كلػػػػ كد اخلػػػػالط اوػػػػ دكج بقعػػػػػل  

اب اخلػػالط أننػػاء الػػخبكراف ككػػرلأ معتػػاح ك ركمغنا يسػػي لغلػػق أننػػاء التشػػغيل كمػػن     شنكػػن فػػتح بػػ
 هنالة مشوار للتعكخب من أف الباب مغلق .

كلوجخب بوابة خركج شنكن الػتإلكل   كضػح ا فعننػاء التشػغيل لػتل ضػبط ا  لػي مسػتول محػْب ك نػخب 
ا اجػػة لتعرلػػ  اخلػػالط لػػتل فػػتح البوابػػة  نػػخب أق ػػي فتإلػػة  كنػػة  ، كاجلػػخبلر بالػػركر أف اػػرص البوابػػة    

وكػػػاب  لػػػتل الػػػتإلكل في ػػػا مبإلػػػرؾ ك ػػػرم بػػػخب  مػػػن فتإل ػػػا بوا ػػػطة  ػػػارة لخبكلػػػة كتػػػ كد البوابػػػة بحػػ  ا
إ  إذا كانػع  PRODUCTION مبعتاحْب هنالػة مشػوار الحلػوم شننػ  تشػغيل اوكػب   لػي كضػ  إنتػاج 

عل البوابة ذ لي كالسػعلع شننػ  تشػغيل اوكػب  لحنػل تعرلػ  للذػالط اوػ دكج إ  إذا كانػع البوابػة ذ ػ
لتعرل  اخلالط او دكج متاما كلتل دف  اواء  اخن   نخب خمرج ارص البوابة قادـ من مركحة م كدة بحن ر 

 تسذْب ك رم لتسذْب الكبسولة  النازؿ إذ خالط العاكيـو  كنا  يتاح فينا بحخب  . 
ذخباـ نظػاـ ك ادة ت كد اذ طية ال جاجية للذالط او دكج جبوانات ون  تسرب ماء الغسيل  نخب ا ػت

 سيل أتومػاتيكع كأحيانػا لػ كد جسػل اخلػالط بنظػاـ للػتإلكل   درجػة حػرارة الحجػْب اووجػود بػخباخل 
 اخلالط .

 أ
23-7الشكل   
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اإللطالية ،     FAFA S.P.Aأ لحرض اذ ااء الخبكارة وحجن م دكج خلطوط شركة  23-7كالشكل 
 طالية .اإلل ANSELMOكالشكل  ب لحرض اذ ااء الخبكارة وحجن م دكج خلطوط شركة 

كلالحظ أف اوحجن م كد بحػامودلن إدارة كػال من نػا زننػل  نو ػة مػن البػخبا ت كاػرلن الحنػودلن 
لػػخبكراف بسػػر ة متو ػػطة اذمػػر الػػرم ل لػػخب مػػن تالمػػ  ج ل ػػات اوػػاء  بيبػػات الػػخبقيق ككػػرلأ ىػػخبث 

ددلة أفقية   دكامات   اخلليط ت لخب من فانسا باإلضافة إذ ذلأ فاف ارص اذ نخبة تتإلرؾ حركة تر 
 ػػل  لنػػا بػػعف  الحنػػودلن لتإلركػػاف ب ػػورة متحاكسػػة  لػػي جػػانيب  6ا فػػاص الطػػوذ للحنػػود كىف حػػخبكد 

اخلالط  اذمر الرم شنن  ارتكاز الحجْب   خ اف اخلالط لحخبـ كجػود نقػاط ميتػا   اوحجػن باإلضػافة 
 إذ ىسْب خواص الحجن كا  وؿ  لي خليط متجان .

 التخبكلر كالاغط   برارمي اوكب  لتإلسْب فان  الحجْب. ككرلأ لستذخبـ مبخبأ
من  4000kg/hلحرض محجن م دكج خلطوط مكركنة  اقت ا اإلنتاجية ت ل اذ  24-7كالشكل 
 .  ANSELMOإنتاج شركة 

ككعاءة اخلالط الرصيسع ) اوحجن ( تقػاس بػ من اخللػط فكلنػا قػل زمػن اخللػط قػل حجػل اوحجػن أك 
تاجية لنع  ا جل كمن   زادت كعاءة اوحجن  فالَب ين ال إليح  بيبات الخبقيق زادت الطاقة اإلن

لسبن تحجيل امت اص اواء بوا طة النشا كبوا طة اجليلوتْب الرم شنتر اواء ب ورة أكػرب ت ػل إذ 
 مخ  مرات ضحف .

24-7الشكل   

خالط 
 العاكيـو

خط تسذْب   طاء اخلالط الرصيسع
 للكبسولة
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بوا ػطة  البػي  ( –كاجلخبلر بالركر أنا من أجل ا  وؿ  لي امت ػاص متجػان   للسػواصل ) اوػاء 
 -حبيبات الخبقيق أك السينولينا رنن ىقيق الشر ْب التاليْب :

رنػػن أف لكػػوف حجػػل حبيبػػات الػػخبقيق متنانلػػة أك أف ا جػػل اوتو ػػط  بيبػػات الػػخبقيق أك  -1
 السينولينا لق    حخبكد محينة .

رنن أف زنسػن زمػن ا مت ػاص الػرم ىتاجػا حبيبػات الػخبقيق أك السػينولينا تبحػا للإلجػل  -2
 بيبػػات الػػخبقيق أك السػػينولينا كدرجػػة حػػرارة الػػخبقيق كالسػػواصل .فكلنػػا اخنعاػػع درجػػة حػػرارة  اوتو ػػط

 البي  ( . –الخبقيق أك السينولينا كلنا احتجنا لرف  درجة حرارة السواصل ) اواء 
دقيقة  20-12دقيقة بخب  من  3-2كتوجخب أنواع من اوكاب  تقـو بص خباد الحجْب   مخبة   تتجاكز 

 من اوطلوب لتإلاّب الحجْب   اوكاب  التقليخبلة .كاو ال  
كاجلخبلر بالركر أف تقليل زمن الحجن لخبقيق أك  ينولينا نا نة ا بيبات كمن    لػ داد تبا ػا  ػر ة 

 اإلنتاج .

فػػخبر اإلشػػارة إذ أف ف يػػ  الحجػػْب مػػ  كجػػود اذكسػػجْب  لسػػا خب  لػػي تكػػانر اذن شنػػات كمػػن   
ذكسػػػخبة ال ػػػبغات  نتيجػػػة خبث تغػػػّب   لػػػوف اونػػتج  ) إذ اللػػػوف الرمػػػادم بػػخب  مػػػن اللػػػوف اذ ػػعرزنػػ

الطبيحيػػة للسػػينولينا ( كحػػٌب نتجنػػن اػػرص اوشػػكلة رنػػن إجػػراء الحجػػن داخػػل خػػالط معػػرغ مػػن ا ػػواء 
 مستذخبما كبسولة أك أج اء أخرل .

غطاء بنظاـ محالة م دكج كنا او ا اؿ كخالط العاكيـو لتل تغطيتا بغطاء شعاؼ كلتل محالة ارا ال
  اخلالط او دكج كذلأ مبعتاح هنالة مشوار شننػ  اخلػالط مػن الػخبكراف  اوػا أف الغطػاء معتػوح ككػرلأ 

 قعل ك ركمغنا يسي شنن  فتح الغطاء أنناء دكراف اخلالط .
البػػػخبا ت  كل ػػػن  ك ػػػاء اػػػرا اخلػػػالط  ك نػػػود اإلدارة كبػػػخبا ت اخلػػػالط مػػػن اإل تانلسػػػتيل كل ػػػنل

عيث لنتقل الحجْب  نودلا من فتإلة دخوؿ الحجْب من الكبسولة إذ فتإلة ا طوانة الربشنة كلستذخبـ 
     حول تناترم  للنإلافظة   لي ا تقرار مستول الحجْب داخل اخلالط .

كىف حالة حخبكث توقف للنكب  لحخبة دقاصق رنن  لق  طاء اخلالط ون  حخبكث فعيف للحجْب 
.، ك ادة لت  ل تو يل خط تعرل  م كد مبرشح با قلن شنكن تنظيعا م  خالط العاكيـو
 CAPSOLISMلبْب خمطط توضيإلع لوضح فكرة  نل الكبسولة  25-7كالشكل 
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 -حيث أن :

 1  الحاو ال ابع                                   
 2  رلش الحاو الخبكار                            

 3  نطقة  ضغط ا واء         مخبخل الحجْب من م
 4                                    الحاو الخبكار 

 5       خمرج الكبسولة ) منطقة الاغط اوذلل ( 

 . ST BRAIBANTIلحرض  ورة كبسولة معككة من إنتاج شركة  26-7كالشكل 
 -حيث أن :
 11 حلقة إحكاـ 1 ترس بنيوف
 12 ركواف بلي  2 مخبد  ـ 

 13  كينة تنظيف 3 قعل كاتينة
 14 جلبة مسافة  4 ك لة كاتينة 
 15 لوح ت بيع ا رؾ كأج اء ا ركة  5    ح ع

 16 الحاو الخبكار 6 شخباد الكاتينة
 17 جواف حلقع  7 ترس نقل حركة 

 18 قنير ) الحاو ال ابع( 8 كاتينة

2
4

5

1

2

25-7الشكل   



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

192 
 

 19 ركي ة ) كر ي بلي ( 9 خمع   ر ة 
 20 رؾ تشغيل الكبسولةم 10 كر ي بلي 

كتقػـو الكبسػػولة با افظػػة  لػػي فػػرؽ الاػػغط بػْب ضػػغط اخلػػالط الرصيسػػع ك رفػػة أك خػػالط العػػاكيـو 
 أنناء إمرار الحجْب .

ك لكوف  لي اي ة كتل  غّبة مػن الحجػْب اوعػركؿ كاجلػخبلر بالػركر أف الكبسػولة مػا اػع إ  مػب   
نقػل الػخبقيق ا واصيػة كلكػن بت ػنيل خػاص ،حيػث شنػر متاما كاوستذخبـ   خطػوط   AIR LOCKاواء 

الحجػػْب القػػادـ مػػن اخلػػالط الرصيسػػع اوػػ دكج إذ خػػالط التعرلػػ  بوا ػػطة الكبسػػولة ،  لنػػا بػػعف أحػػرؼ 
قػػػوادل  الكبسػػػولة تكػػػوف حػػػادة جػػػخبا لػػػرا رنػػػن أخػػػر ذلػػػأ   ا  تبػػػار  نػػػخب التنظيػػػف ك ػػػادة تػػػ كد 

 اتينة لنقل ا ركة مشخبكدة بشخباد .الكبسولة مبإلرؾ إدارة م كد ب نخبكؽ تركس ك ك
 كاجلخبلر بالركر أف الكبسولة تحنل  لي ا افظة  لي ضغط العاكيـو خلالط العاكيـو ف ع تحنل

 لي إمرار الحجْب من منطقة الاغط الحادم ) اخلالط او دكج ( إذ منطقة ضغط خملذل ) خالط 
 .التعرل  ( م  ا افظة  لي نبات ضغوط ااتْب اونطقتْب 

26-7الشكل   
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لبػػْب كيعيػػة نقػػل الحجػػْب مػػن اوحجػػن الرصيسػػع إذ  رفػػة الاػػغط العػػاكيـو وكػػب   27-7كالشػػكل 
 . BUHLERخط ق ّب من إنتاج شركة 

لبػػػْب كيعيػػػة نقػػػل الحجػػػْب مػػػن اوحجػػن الرصيسػػػع إذ خػػػالط العػػػاكيـو وكػػػب  خػػػط  28-7كالشػػكل 
 .  BUHLER ولل من إنتاج شركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برشنة نقل الحجْب من اخلالط الرصيسع إذ  رفة 
 الاغط اونذع 

مة رفة العور   

27-7الشكل   
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 -تعرل  من اوحادلة التالية :كشنكن حساب  حة كحخبة ال
CONSUMPTION ( m3/h) =production (kg/h)* 0.12 

لحػرض  ػورة خلػػالط   31-7، كالشػػكل  mm hg 650 :600كلكػوف  ضػغط العػػاكيـو مسػاكلا 
 .  ANSELMOالعاكيـو م  الكبسولة خلطوط اوكركنة اخلا ة بشركة 

 بحة شكل الحجْب   اخلالط . كلغطي ارا اخلالط بغطاء زجاج بال تيكع إلمكانية متا

إل طػاء منتجػػات اوكركنػػة الشػكل اوطلػػوب ، رنػػن ب ػػق الحجػْب  نػػخب ضػػغط مرتعػ  مػػ  تػػوفر اوركنػػة  
الكافية  رب العورمة اونا ن ، كىف حالة الب ق اوستنر للحجْب ىػع ضػغط فػاف الاػغط اوطلػوب لػتل 

اورحلػػة ا امػػة لالنب ػػاؽ  ػػا تػػعنّب حا ػػل   جػػودة اونػػتج الن ػػاصع كلطلػػق  توليػػخبص با ػػتذخباـ الربشنػػة كاػػرص
أم ا نسػػياب   برشنػػة الب ػػق كاػػرا  Rheology Of extrusion Screw لػػي اػػرص اورحلػػة لعػػظ 

 خالط العاكيـو

 28-7الشكل 
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او طلح لشّب إذ الت ػرفات العي لاصيػة كالتكنولوجيػة للحجػْب  كو لػخب مػن اوحلومػات  ػن اػرا اووضػوع 
 الث من ارا الكتاب .ارج  للباب ال 

كداخل الربشنة لتل إدارة الحجْب كدفحة ناحية فورمة التشكيل ) العورمة ( حٌب لعخر الحجْب الشػكل 
اوطلػػوب   فورمػػة التشػػكيل ،ككحػػخبة تشػػغيل الربشنػػة تتكػػوف مػػن  ػػنخبكؽ تػػركس إلدارة الربشنػػة ك جػػاؾ 

رة إذ الربشنػة مػن خػالؿ  ػنخبكؽ تػركس ميكانيكع إلخراج الربشنة ، ك ادة لتل نقل ا ركػة مػن مػرؾ إدا
كلػػ كد  ػػنخبكؽ الػػَبكس  vلتذعػػي  السػػر ة  ػػرب  نو ػػة مػػن الطنػػابّب كالسػػيور الػػٍب  لػػي شػػكل حػػرؼ 

بعتإلػة مربحػػة لػػتل إدخػػاؿ الربشنػػة هبػػا كإحكػػاـ الربشنػة مػػن اجل ػػة اذخػػرل بعالجنػػة مبسػػامّب  كمػػن   شنكػػن 
 بس ولة فأ الربشنة كإخراج ا .

ف كحػػػخبة الب ػػػق  تلػػػف بػػػاختالؼ نػػػوع اخلػػػط فعػػػع اخلطػػػوط الق ػػػّبة تكػػػوف بػػػرأس كاجلػػػخبلر بالػػػركر أ
  SPREAD TUBEكىف اخلطوط الطوللة تكوف ما ورة انتشار   HEADاوكب 

كت كد كحخبة اإلناغاط با طوانة أك أك ر كل كاحػخبة لػتل تقسػين ا مػن الػخباخل إذ قسػنْب كت ػن  
 حل  نلية الحجن ألسر.اذ طوانات من ال لن الكربو  اوشرشر  وليا جل

 mm 2.5ك ػػادة فػػاف اخللػػوص بػػْب السػػطح اخلػػارجع للربشنػػة كالسػػطح الػػخباخلع لأل ػػطوانة أقػػل مػػن 
 كإذا زادت  ن ذلأ حنتاج إذ ضبط اخللوص .

كت ػػن  الربشنػػة مػػن ال ػػلن الكربػػو  اوغطػػي بطبقػػة مػػن الكػػرـك حيػػث تتنيػػ  بعهنػػا ذات منا ػػة  اليػػة 
ن أف ت ػن  مػن اإل تانلسػتيل . كلػ كد اجلػ ء اذمػامع لال ػطوانة بقنػير للتآكل كال ػخبأ كبػالطب  شنكػ

 تربلخب كلتل التإلكل   درجة حرارة اذ طوانة بنظاـ ىكل   درجة ا رارة .
كاجلػػػخبلر بالػػػركر أف كحػػػخبة الب ػػػق  تلػػػف بػػػاختالؼ نػػػوع اخلػػػط فعػػػع اخلطػػػوط الق ػػػّبة تكػػػوف بػػػرأس 

لحػػرض خمطػط توضػيإلع لربشنػػة  29-7تشػار ، كالشػكل اوكػب  كىف اخلطػوط الطوللػة تكػػوف ما ػورة ان
  ST BRAIBANTIمكب  بربشنتْب من  نا ة شركة 

كاجلخبلر بالركر أف  نليػة ب ػق الحجػْب   الربشنػة تحتػرب  نليػة محقػخبة كم ػإلوبة بك ػّب مػن اوذػا ر  
 -لأل باب التالية :

الكبػّب قػخب لسػبن الاػغط  بػار كاػرا bar 120-75ارتعػاع ضػغط الب ػق كالػرم لػَباكح مػابْب  -1
 إج ادات ميكانيكية كتتلف متا كا .

اإلج ادات الحنيعة الٍب تتحرض  ا  نو ػة الربشنػة اذمػر الػرم دفػ  اوذت ػْب   اػرا اجملػاؿ  -2
 من إضافة ا نالات الالزمة ون  فاكز اوقررات الق ول   الاغط كدرجة ا رارة كالتيار اوسإلوب .

 . ST BRAIBANTIلربشنة مكب  بربشنتْب من  نا ة شركة  لحرض خمطط توضيإلع 29-7كالشكل 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

196 
 

 
 -حيث أن :

 8 حلقة إحكاـ 1 نبل 
 9 قعل T 2ك لة  لي شكل 

 10 حلقة إحكاـ 3 قعل
 11 جواف  4 اذ طوانة اذمامية

 12 برشنة الاغط  5 جواف 
 13 ركي ة الت بيع الطرفية اليسرل 6 اذ طوانة اخللعية

   7 جولط
 .  ST BRAIBANTIلحرض  نو ة ا ركة لربشنة مكب  من  نا ة شركة  39-7كالشكل 

 -حيث أن :
 8 جلبة فتيل الشخباد م بتة   جسل اوكب   1 السّب

 ارة السيور  لي  نخبكؽ تركس 
 الربشنة 

 9  امولة إحكاـ فتيل الشخباد 2

 10 فتيل الشخباد 3 ا رؾ
 11 يتاقا خبة شخباد ا رؾ كت ب 4 دليل شخباد السيور 

 12  ارة السيور  لي  نود ا رؾ 5 شرزنة مسافة

 13 جلبة  ارة السيور كاي مسلوبة 6 قعي 
جلبػػػػة فتيػػػػػل الشػػػػػخباد ىف القا ػػػػػخبة 

 اوتإلركة للنإلرؾ 
 14 جلبة  ارة السور كاي مسلوبة 7

ك ػػػػػػلة تحشػػػػػػيق الربشنػػػػػػة اخللعيػػػػػػة مػػػػػػ   نػػػػػػود   
 اإلدارة من  نخبكؽ الَبكس

15 
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29-7الشكل   

30-7الشكل   

15 
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ركر أف الربشنػػة ترتكػػ  مػػن اخللػػف  لػػي الو ػػلة اخلا ػػة بوحػػخبة اإلدارة كترتكػػ  مػػن اذمػػاـ كاجلػػخبلر بالػػ
  لي الحجْب اووجود   اذ طوانة اذمامية كشنن  خركج ا لألماـ بوا طة العلنجة اذمامية .

 STلحػػػػػرض  ػػػػػورة توضػػػػػيإلية لػػػػػرأس مكػػػػػب  خػػػػػط ق ػػػػػّب مػػػػػن إنتػػػػػاج شػػػػػركة  31-7كالشػػػػػكل 

BRAIBANTI    . 

 -حيث أن :
 13 شبكة فلَب 1  خبادة ا نتشار

 14 العورمة  2 جواف 
 15حلقة العورمة السعلية كاي نابتة  3 فالجنة

31-7الشكل   
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 ىف جسل اوكب 
 16 حلقة العورمة السعلية 4 معتاح تقارم
 17 جواف 5  خباد ضغط

 18 جلبة مسافة 6 موزع
 19 جواف 7 مب 
 20 ك لة 8  بة

 21 ةحشو  9 ما ورة لولبية أك خر ـو مرف
 22 جلبة مسافة  10 رأس

 23    ضغط  11 جواف مطاط
 24 ك لة  12 حلقة ت بيع اجلواف

لحرض  ورة توضيإلية ذج اء ناشر وكب  خط  ولل  بربشنتْب من إنتاج شركة  32-7كالشكل 
ST BRAIBANTI . 

 -حيث أن :
 11 جواف 1 جواف

 12 فالجنة 2 اووزع كبا منيل للجواف 
 13  خباد ضغط 3 شبكة فلَب
 14 موزع تشإليل  4 العورمة
 15 مب  تشإليل  5 العالجنة
 16  بة 6 جواف
 17 ما ورة لولبية أك خر ـو مرف 7  خبادة
 18 جواف 8 ما ورة
 19 جلبة مسافة 9 ك لة

 20 جسل الناشر م  قنير التربلخب 10  خبادة ا نتشار
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32-7الشكل   

كر أف ا ػػرارة اوتولػػخبة   الحجػػْب أننػػاء مرحلػػة الب ػػق كالاػػغط كا حتكػػاؾ شنكػػن تقليل ػػا كاجلػػخبلر بالػػر 
بػػػخبف  مػػػاء بػػػارد   قن ػػػاف تربلػػػخب أ ػػػطوانة كرأس الربشنػػػة  ك ػػػادة  نػػػخب بػػػخبء تشػػػغيل اوكػػػب  لػػػتل إجػػػراء 
تسذْب مسبق لاناف ك وؿ درجة حرارة الرأس كاذ طوانة للإلخبكد الٍب تسنح بارتعػاع درجػة حػرارة 

 درجة كارص الحنلية تس ل من  نلية انسياب الحجْب . 40لحجْب إذ أقل من ا
 -ماء التبريد :

ا رارة اوطلوب التذلر من ا  كاوتولخبة    قن اف تربلخب برارمي اوكب  ىف السا ة شنكن تحيبن ا من 
 -اوحادلة التالية :

Q( KCAL /H)=kW OF SCREW MOTORS 465 *0.3 
تذلر من ا  كاوتولخبة    رأس الربشنة  أك أنبوبة ا نتشار   السا ة شنكػن تحيبن ػا ا رارة اوطلوب ال
 -من اوحادلة التالية :

Q( KCAL /H)=kW OF SCREW MOTORS 465 *0.5 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

201 
 

 .    %12من  حة اوكب   نخب ر وبة  kg 100لَب ماء تربلخب لكل  22litreك ادة حنتاج إذ 
 تسػػتذخبـ شػػيلر للتربلػػخب ( حنتػػاج إذ أنظنػػة نيوماتيكيػػة للػػتإلكل   كىف أنظنػػة التربلػػخب اوغلقػػة ) الػػٍب

 ك مرشح ك خاذ من ال لع .  bar 4-3تخبفق اواء كلكوف ضغطا 
 -كلوجخب نالنة دكرات حرارلة باوكب  كال كنا للع :

 (. 7-7اواء   الحجْب ) مت تناك ا ىف العقرة  -1
 أ طوانات الربارمي . -2
 نتشار .رأس الربشنة أك ما ورة ا  -3

 -كلتل ت نيل الخبكرات ا رارلة لأل طوانات أك رأس الربشنة ب النة  رؽ خمتلعة :
 دكرة مغلقة با تذخباـ الشيلر . -1
 دكرة مغلقة با تذخباـ برج التربلخب . -2
 دكرة معتوحة حيث لتل  رؼ ماء التربلخب مباشرة إذ م رؼ اواء الحنومع للننشعة . -3

 -على : وتحتوى الدورات الحرارية لألسطوانات
 خ اف كمقاكمة حرارلة لتسذْب اواء  نخب بخبالة التشغيل . -1
 ماذة تخبكلر . -2
 قنير تخبكلر اواء حوؿ اذ طوانات . -3
للتإلكل   تشغيل كف ل السذاف كالتإلكل   محخبؿ  pt100   درجة حرارة تناترم  -4

 تخبفق اواء البارد .
 -ولل  لي :كىتول الخبكرة ا رارلة للرأس أك ما ورة ا نتشار للذط الط

 مخبخل اواء البارد من منظومة تربلخب اواء . -1
 -خ اف للتإلكل   درجة حرارة رأس اوكب  أك ما ورة ا نتشار م كد مبا للع : -2
 . للتإلكل   مستول اواء   اخل اف    
 . ذاف ك رم  
 . درجة حرارة  تناترم أك نرمو تات للتإلكل   فتح ك لق  ناـ الخبخوؿ    

لبْب خمطط توضيإلع لخبكرة تكييف ما ورة انتشار) رأس ( مكب  خط  ولل  33-7كالشكل 
 ST BRAIBANTI    بع طوانتْب من إنتاج شركة 

 -حيث أن :
 4  ربنتينة  1 ماذة تقلين ماء 
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 5    مستول  2    درجة حرارة من نوع اوقاكمة 
 6 ك اء حاكم للنكونات السابقة  3  ذاف ك رم 

 
 خمطط توضيإلع للخبكرة ا رارلة وكب  خط ق ّب با طوانة كاحخبة لشركة لبْب 34-7كالشكل 

ST BRAIBANTI  . 
 -حيث أن :

 9  ناـ ك رم 1  ذاف ك رم
 10 مرشح 2 مب 

 11 مب  3 ماذة ك ربية
 12 مبادؿ حرارم 4 مب 

 13 وماتيكيني ناـ  5    درجة حرارة تناترل 
 14  ناـ لخبكل   6 خ اف

 15 مب  7 اف الك رمك اء السذ
   8 مب  

1 

4 

2 

3 
5 

1 

4 

2 

3 
6 

33-7الشكل   

5 
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 34-7الشكل 
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 لبْب الخبكرة ا رارلة وكب  م كد بربشنتْب   . 35-7كالشكل 
 -حيث أن :

 9 مب  1  ناـ ىكل ىف التخبفق نيوماتيكي
 10 مب  2,3 مب  لخبكل
   مستول للتعكخب من امتالء ك اء  4  ناـ ك رم

 اواء البارد القادـ من الشيلر
11 

 12 خ اف 5 مبادؿ حرارم
 13 مقاكمة ك ربية 6    درجة حرارة نوع اوقاكمة

 14 ك اء اوقاكمة الك ربية 7 مب  لخبكل
 15 ماذة ك ربية 8 مرشح
 

3 3 

9 4 
2 

5 

2 1 

13 

10 

10 

T 6 

2 
5 

2 1 
13 

10 
15 

10 

T 6 
1 

4 

3 
3 

4 3 

3 
3 
4 

3 

8 

15 

R    M 

7 

7 

L 
11 

 اًٌ أسغىأت
 اًٌ سأس 1اٌبشَّت 

 1األسغىأت 
 اًٌ سأس

 2األسغىأت 

 خغىط اٌخغزَت
 اٌفبئض واٌشاجع

35-7الشكل   

 اًٌ أسغىأت
 2اٌبشَّت 
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 ST لبْب  ورة جملنو ة مرفقات فورمة اخلط الق ّب كلكن ا بخبكف موزع  لشركة 36-7الشكل  

BRAIBANTI  . 
 -حيث أن :

 11 جوانْب ون  تسرب الحجْب 
 12  وؽ من النيكل كرـك م بع  ليا جوانْب ون  تسرب الحجْب 

 13 مرشح
 14 العورمة

 15 حلقة العورمة السعلية كاي نابتة   جسل اوكب 
ك ػػادة تكػػوف العورمػػة مػػ كدة بػػربكز  لػػوم لت بيػػع الطػػوؽ كبػػركز  ػػعلع  نالػػة  ػػطح العورمػػة أننػػاء 

نػػػا لسػػتذخبـ مػػػوزع لتنظػػيل الاػػػغط  لػػػي العورمػػة كاػػػو قػػرص مسػػػاك لقطػػر العورمػػػة ك لػػػوء تركيب ػػا كأحيا
 بالعتإلات ذات القطر ال غّب   اورك   كتتس  العتإلات كلنا اف نا إذ اخلارج .

36-7الشكل   
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38-7الشكل   

 45خمطط توضيإلع لرأس الربشنة م بع في ا فانوس القلل كالرم لقطػ  اوكركنػة ب اكلػا  37-7الشكل 
 .  ST BRAIBANTIدرجة لشركة 
 1 رأس الربشنة
 2 العورمة 

 3 درجة 45فانوس القلل كبا  كينة متيل ب اكلة 
 4  نود ج از تقطي  اوكركنة

 5  كينة قط  العانوس
 6  طح العانوس الخباخلع الرم لتإلرؾ  ليا  كينة القط  

 7 خيوط اوكركنة النازلة من العورمة

ط الق ّب لوضح ا ىف مبيع فورمة التشكيل بوا طة كنش لبْب كيعية رف  فورمة اخل 38-7كالشكل 
 .  ANSELMOالعوـر  

لبػػػػػػْب  مسػػػػػػػقط أفقػػػػػػع ذحػػػػػػػخب  39-7الشػػػػػػكل 
اذنظنػػػػػػة اوسػػػػػػتذخبمة   إدخػػػػػػاؿ كاخػػػػػػراج فورمػػػػػػة 
التشػػػػػػػػػكيل اذ مبيػػػػػػػػػع العورمػػػػػػػػػة اوشػػػػػػػػػكل ىف رأس 

 ا طوانة اخلطوط الق ّبة  .

1

2

4

5 3

7

6
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 -حيث أن :
 1 كركنة .جسل فرشة العوـر كاي أ لي كحخبة تقطي  او

 2 مبيع فوـر التشكيل 
 3 فورمة التشكيل 

 4 دليل ضبط حركة كحخبة دف  العورمة 
 5 كحخبة دف  فورمة التشكيل لليسار 
 6 كامة لخبف  معاتيح هنالة اوشوار 

 7 معتاح هنالة مشوار الحودة 
 8  امود اذ طوانة ا يخبركليكية 
 9 معتاح هنالة مشوار الرااب 

 10 خبركليكية أ طوانة اي
 11 ف ي ة دف  العوـر للذارج  

9 

2 
3 

5 

8 

1 

 أ
7 6 1

0 

4 

 39-7الشكل 
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 ST لبْب  ورة جملنو ة مرفقات فورمة اخلط الق ّب كلكن ا بخبكف موزع  لشركة 49-7كالشكل 

BRAIBANTI . 
 

 -حيث أن :
 3 مرشح 1 جوانات

 4 العورمة 2 اووزع كبا منيل للجوانات 

 
كىف حالػػة كجػػود اختالفػػات كبػػّبة بػػْب أ ػػواؿ   2نو ػػة مػػن ال قػػوب اوتسػػاكلة كزنتػػول اوػػوزع  لػػي  

خيػػوط اإل ػػباكٌب النازلػػة مػػن العورمػػة شنكػػن ا ػػتذخباـ  نا ػػر تنظػػيل ضػػغط كلػػتل تركيب ػػا  لػػي ال قػػوب 
اوذتلعػػة  للنػػوزع عيػػث تكػػوف ال قػػوب الخباخليػػة  ػػػغّبة كاخلارجيػػة كبػػّبة للو ػػوؿ  لػػي توزلػػ  منػػػتظل 

 . 4فوؽ  طح العورمةللاغط الحجْب 
ونػ  تسػرب الحجػْب ، ىف حػْب لػتل ت بيػع مرشػح أك  5أ لػي اوػوزع 1كلتل ت بيع جوانيْب من اجللػخب 

بخباخل التجولف الحلوم للعورمة كا  ور بْب العورمة كاووزع كبالطب  فاف العورمة ىتول  لي  3أك ر 

40-7الشكل   
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الشػكل وعلػوف ) بلػوؼ التشػكيل ( ، نقوب نافرة    منخرهتا ل بع  نا ر التشكيل  بقلػن مػن التي
لبْب  مسػقط أفقػع ذحػخب اذنظنػة اوسػتذخبمة   إدخػاؿ ك إخػراج فورمػة التشػكيل اذ مبيػع  7-41

 العورمة اوشكل   ما ورة ا نتشار للذطوط الطوللة  .
 -حيث أن :
 7 العورمة  1 فرشة العوـر 

مرؾ ب نخبكؽ تركس إلدارة قتيلْب 
 ة ىرلأ كحخبة دف  العورم

 8 فتيل لخبكر فيإلرؾ كحخبة دف  العوـر  2

 9 مبيع العورمة   ما ورة ا نتشار  3 معتاح هنالة مشوار الرااب 
 10  نخبكؽ تركس ىرلأ العتيل  4 دليل  ركة العورمة 

 11 ف ي ة دف  العورمة للذارج  5 معتاح هنالة مشوار الحودة 
   6 كحخبة دف  العوـر 

pasta cut 

-7تقـو تقطي  اوكركنة بتقطي  اوكركنة النازلة من فورمة التشكيل  باوقا ات اوطلوبة كالشكل 
 .   3كالشيكر  2كج از تقطي  اوكركنة  1لحرض خمطط توضيإلع لرأس اوكب   42

 ج

 ب 11

 3 4 أ

7 

2 5 

6 1 10 9 8 
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لبػػػْب دنػػػوذجْب كحػػػخبات تقطيػػػ  مكركنػػػة بػػػرأس كاحػػػخبة ) الشػػػكل أ( تركػػػن  لػػػي  43-7كالشػػػكل -8
  كبرأ ػْب ) الشػكل ب( مػن إنتػاج شػركة ST BRAIBANTIب  بربشنة كاحػخبة مػن إنتػاج شػركة مك

S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLI . 

pt

10

0

1

2

3

42-7الشكل   
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 . ST BRAIBANTIلبْب مسقط رأ ع جل از تقطي  اوكركنة من  نا ة شركة  44-7الشكل 
 -حيث أن :

 1 كنش رف  العورمة
 2 فالجنة الربشنة

 3 ة ا طوانة دف  العورم
 4 3معتاح هنالة مشوار  ودة اذ طوانة 
 5 3معتاح هنالة مشوار تقخبـ اذ طوانة 

 6 معتاح هنالة مشوار ذااب كحخبة القط  ذق ي اليسار
 7 معتاح هنالة مشوار ذااب كحخبة القط  ذق ي الينْب 

 8 قعل ك ركمغنا يسي لغلق  نخب ك وؿ العورمة ذق ي الينْب كتشغيل ا
 9 يلة القط 

 10 معتاح هنالة مشوار فانوس القلل 
 11 مرؾ لتإلرلأ كحخبة القط  لسارا كشنينا

 12 جرلخبة مسننة لتإلرلأ فرشة كحخبة القط  لسارا كشنينا
 13 حامل يلة القط 

 14 معتاح هنالة مشوار ذااب كحخبة القط  ذ عل

 43-7الشكل 
 ب أ
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 15 معتاح هنالة مشوار ذااب كحخبة القط  ذ لي
 دكراف  نود إدارة السكينة اونازر ال النع اذكجا كالرم لتني     ح ع للتعكخب من 

 بحـ  كبّب كالو وؿ للسر ة اوطلوبة لوجود تغرلة مرتخبة لا .
16 

 17 مرؾ  كينة يلة القط  كاو مرؾ  رفو نالنع اذكجا
 18 مرؾ رف  كخع  كجخبة التقطي  

لاغط  لي السكينة نتيجة معتاح هنالة مشوار لع ل حركة كحخبة القط   نخب زلادة ا
 لَباكل كنية كبّبة من اوكركنة  لي ا .

19 

 20 كابل وبة إضاءة ج از تقطي  اوكركنة 

كال كنا للع  45-7كاجلخبلر بالركر أف كحخبة تقطي  اوكركنة هبا أربحة  امي  حركة مبينة بالشكل 
:- 

  نو ة حركة السكينة   ) الشكل أ( 

1

2

3
4

5

6 7

11 12
10

8

14

15
17

16
18
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20
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  عل ) الشكل ب(  نو ة ا ركة ذ لي كأ
  نو ة دف  ا واء الساخن  لي اوكركنة اوقطحة كالساقطة )الشكل ج ( 

  نو ة  ا ركة شنيينا كلسارا ) الشكل د( .

 -وفيما يلي محتويات ىذه المجاميع :
 9 شخباد  1 حامل  كينة القط  
 10 بوابة للتإلكل   تخبفق ا واء الساخن  2  نود إدارة السكينة 

ك لة مرنة لنقل ا واء الساخن من  3 مرؾ السكينة  ارة 
 اوراكح إذ  ن  

11 

 12 مركحتْب لل واء 4 مرؾ  كينة القط  كاو مرؾ  رفو 

1 

2 

3 

4 
5 

8 

7 
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16 

15 

11 
 د

 ب

 ج

14 

13 

 أ

10 

12 

6 

 45-7الشكل 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

214 
 

1 

2 

 46-7الشكل 

 13  ذاف ك رم 5  ّب نقل حركة 
 14 خمرج ا واء 6  ارة  نود إدارة السكينة 

ا ركة جرلخبة مسننة م بتة  لي فرشة  7 4فتالل ا ركة الرأ ية ك خبدال 
 اذفقية 

15 

ترس بنيوف م بع  لي  نود الخبارة  8 ترس م بع  لي مرؾ ا ركة الرأ ية 
مرؾ ا ركة اذفقية كاو بع   كحخبة 

 تقطي  اوكركنة 

16 

 
 1لبػػػػػْب مػػػػػخبخل الحجػػػػػْب إذ رأس الربشنػػػػػة  46-7كالشػػػػكل 

 . 2كخمرج اوكركنة اذ اجملعف ا ات ازل 
 

سػػػكاكْب ك ػػػر اهتا ك ػػػر ة الربشنػػػة لبػػػْب  ػػػخبد ال 2-7كاجلػػػخبكؿ 
  ن   السا ة .  2كذلأ خلط برلبانٌب بطاقة إنتاجية 

 
 
 

 2-7الجدول 
سرعة آلة  عدد السكاكين الصنف

 القطع
سرعة 
 البريمة

 24 110 2 مل (  7اورمرلة ) مق و ة 
 24 100 2 مل(   9مل أك   8اوق و ة  ) مق و ة 

فانوس بسكينة  القلل 
 كاحخبة

70 23 

 24 74 2 مل ( 7ا اللية ) 
 24 105 3 مل (  5اخلرزة ) مق و ة 

 18 370 3 لساف الح عور
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 20 400 3 تر ة 
 16 55-45 2 شحرلة 
 24 75 2 مل ( 7قوقحة ) 
 18 90 2 ا ارة 

 20 55 1 مل (  10.3مل أك  9 و تا ) 

  باهبا ا تنلة .لبْب اذ طاؿ كأ 3-7اجلخبكؿ 
 3-7الجدول 

 األسباب المحتملة العطل
 انسخباد   قادكس تغرلة كحخبة اوحالرة .-1 انقطاع تغرلة اوواد اخلاـ 

    مستول الخبقيق   اوبر كحخبة اوحالرة با مشكلا .-2
 ا از  يكلوف اوكب    لحنل . -3
 مشكلة بقسل الخبقيق . -4

 م خبر اواء الحنومع. انقطاع-1 انقطاع تغرلة اواء 
 تلف ال ناـ الك رم اخلاص بتغرلة اواء للنكب  -2
 تلف    مستول اواء .-3
 تلف مباذات ضخ اواء .-4

 مشكلة مباذات التغرلة بوحخبة اوحاجلة .-1 تغرلة  ّب منتظنة للناء
 انسخباد فلَب الَبشيح بوحخبة محاجلة اواء . -2

ذات التعرل  نتيجة وشكلة    نا ر اإلحكاـ مشكلة مبا-1  ياب الاغط اوذلذل
 أك  خبـ كجود تربلخب منا ن من م خبر اواء البارد .

 انسخباد موا ّب اخللذلة أك اورشإلات .-1 تسرب الاغط اوذلذل 
  خبـ ا تذخباـ تيعلوف رباط ووا ّب اخللذلة .-2
 مشكلة بحنا ر اإلحكاـ   خ اف اخللذلة .-3
الربشنة أك خالط اخللذلة اك مشكلة    نا ر إحكاـ -4

 الكبسولة 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

216 
 

 مشكلة    خباد اخللذلة . -6
 األسباب المحتملة العطل

 ك وؿ أجساـ  لبة للكبسولة .-1 فرملة لحن ر الخبكار للكبسولة .
 تلف أحرؼ الكبسولة .-2
 زلع  ّب كا  لكرا ع ا ور .-3
 ر وبة زاصخبة   الحجْب .-4
 الخبقيق اوستذخبـ نا ل جخبا .-5

 اخنعاض نسبة أضاؼ اواء .-1 زلادة ضغط الربشنة 
 انسخباد فلَب فورمة التشكيل .-2

 لوجخب بقالا من الحجْب اوت لن داخل الربشنة .-1 اخنعاض محخبؿ تخبفق الربشنة 
 انسخباد   فتإلات فورمة التشكيل .-2
 زلادة اخللوص بْب الربشنة ك السلنخبر اخلاص هبا .-3

 بخبا ت اوحجن ىتاج لابط زاكلة ميل ا  لي مور اوحجن.  -1 اوحجن زلادة مستول الحجْب   
زلادة مستول الحجْب   

 خالط اخللذلة  
 اخنعاض محخبؿ تخبفق الربشنة .-1

الو لة ا يخبركدلناميكية 
 للنحجن ترتع  حرارهتا

 ان  ؽ السيور  لي ا .-1
 تشغيل كتوقف مستنر .-2
 زلع  ّب كا  .-3
 الحجْب .زلادة ر وبة -4
 تلف اذج اء اويكانيكية م ل كرا ع ا ور .  -5

 تسرب لل لع من  خبادة اذماف .-1 فرملة الو لة ا يخبركدلناميكية
 جوانات متآكلة .-2

ارتعاع درجة حرارة ماء الحجْب 
. 

 نقر اواء ىف خ اف التسذْب .-1
 تلف    درجة ا رارة .-2
 تلف ماذة تخبكلر ماء الحجْب .-3

 نقر الت ليع . -1ل ا ركات نتيجة  رتعاع ف 
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 ارتعاع منسوب الحجْب . -2 درجة حرارهتا
 زلادة ر وبة الحجْب . -3
 زلادة ضغط الربشنة . -4
 تلف ىف أحخب أج اء  نادلق الَبكس . -5
 تلف اوعتاح ا رارم   ا رؾ . -6

  لبْب اذ ناؿ اوطلوبة ىف اوكاب  . 4-7اجلخبكؿ 
 4-7الجدول 

 األعمال المطلوبة الساعات 
 نظف مرشح منظومة العاكيـو .-1 24
150 
 
 

 ناغا ع للربشنة بالغازلْب .إلامأل ما ورة النقل ا-1
 نظف اوحجن كالكبسولة ك ي  اذ طح اوالمسة للننتج .-2

 افإلر مستول ال لع    نو ة  عي   ر ة خالط العاكيـو .-1 300
 ال لع    نو ة  عي   ر ة ماذة ماء الحجْب . افإلر مستول-2

 تعكخب من  المة  نا ر اذماف الك ربية كنظاـ اإلنرار  400
 افإلر مستول ال لع ىف  نو ة  عي   ر ة الكبسولة .-2
 افإلر مستول تشإليل ىف جاؾ إخراج الربشنة .-3
 افإلر مستول التشإليل كحخبة  رد فوـر التشكيل .-4

 ال لع ىف  نو ة  عي   ر ة اخلالط القبلع . فإلر مستول-ا 600
 فإلر مستول ال لع ىف  نو ة  عي   ر ة اوحجن .-2
 افإلر مستول ال لع ىف الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن .-3
 افإلر مستول ال لع ىف  نو ة ا ركة ا ورلة للنحجن .-4

 افإلر مستول ال لع ىف ىف  نو ة  عي   ر ة الربشنة .
 إلر مستول الت ليع كحخبة  رد فوـر التشكيل للنودلالت الكبّبة اف-5
 شإلل كرا ع مور الكبسولة .-6
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 شإلل كافإلر شخب كاتينة إدارة الكبسولة .-7
 شإلل كرا ع ا ور للربشنة .-8
 شإلل شإلل جاؾ  رد الربشنة .-9
 افإلر كعاءة    الحجن السحول خلالط اخللذلة .-19
 دكرة اخللذلة . افإلر ال ناـ الك رم  خباد-11
 افإلر  خباد قياس ضغط الربشنة .-12
 افإلر كال من  نا ر التسذْب ك سات درجة ا رارة خ اف ماء الحجْب. -13

 افإلر شخب  يور اوحجن كخالط اخللذلة كالربشنة . -1 800
 نظف كافإلر ماذة ماء الحجْب كمرشح دكرة العاكيـو . -2

 ة كالربشنة .افإلر  يور اوحجن كخالط اخللذل-1 1600
 بخبؿ زلع ماذة ماء الحجْب .-1 2000

 بخبؿ زلع تركس  عي   ر ة الكبسولة .-2
 بخبؿ زلع جاؾ  رد الربشنة .-3

 نظف نظاـ تنظيل درجة حرارة ماذات التخبكلر . -1 2400
 بخبؿ زلع  نو ة  عي   ر ة اخلالط الطارد اورك م .-1 3000

 .بخبؿ زلع  نو ة  عي   ر ة اوحجن -2
 بخبؿ زلع الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن .-1 4000
 افإلر تواجخب ال لع    نو ة  عي  خالط اخللذلة .-1 6000

 افإلر التآكل   حخب الحاو الخبكار للكبسولة .-2
 بخبؿ شإلل كحخبة  رد العوـر   الوحخبات ال غّبة .-3

 بخبؿ زلع  نو ة  عي   ر ة الربشنة .-1 8000
  ة ا ركة ا ورلة للنحجن .بخبؿ زلع  نو -2
 بخبؿ زلع كحخبة  رد العوـر   الوحخبات الكبّبة .-3
 بخبؿ جواف ماذة ماء الحجْب .-4

 افإلر تآكل برشنة اذ طوانة .-1 12000
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 أعمال التزييت والتشحيم بالمكابس :_
خواص كلستذخبـ ىف ذلأ بح  ال لوت كالشإلـو الٌب  ا موا عات خا ة كفينا للي بياف ب

  لوت كالشإلـو اوستذخبمة .ال
 -أوال الزيوت :

   3:25الل كجة تَباكح مابْب E (DEGREE ENGLER)  50كذلأ  نخبC . 
   لتعكسخب ذف اذكسخبة تخباور خواص ال لع كالٍب تنتج نتيجة للتحرض لخبرجات ا رارة الحالية  
. 
 . زنخبث ر اكل كلنع ل  ن اواء كخ و ا   اذجواء ا ارة كالر بة   

 -نيا الشحوم :ثا
  . لة ا قن   
 . ا خواص  تازة   ا لت اؽ  
  مقاكمة للطرد. 

 . مقاكمة للر وبة 
 STلحطػػػي بيػػػاف بػػػال لوت اوسػػػتذخبمة ىف ت ليػػػع اوكػػػب  اخلػػػط الق ػػػّب لشػػػركة  5-7كاجلػػػخبكؿ 

BRAIBANTI  47-7كنقا  ا اوذتلعة كاوبينة بالشكل . 
 5-7الجدول 

كمية  الزيت نقطة التزييت م
زيت  ال

 كجم

 الفحص
 ) ساعة (

أول استبدال  
 ) ساعة (

ثانى 
 استبدال
 ) ساعة (

 SHELL – OMALA OILS 220  نو ة  عي  حركة كحخبة اوحالرة  1
 

0.3 600 500 8000 

 SHELL – OMALA OILS 150  نو ة  عي  حركة اوحجن  2
 

24 6000 

 SHELL – TELLUS OILS 32 الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن 3
 

1.8 3000 

 SHELL – OMALA OILS 150  نو ة ا ركة ا ورلة للنحجن 4
 

0.8 6000 

 KLUBER – SYNTHESO D 220  نو ة  عي  حركة الكبسولة  5
EP  

 

 زلع لا  نر  ولل 1.6

 SHELL – OMALA OILS 320  نو ة  عي  حركة خالط العاكيـو  6
 

2 600 500 8000 

 SHELL – OMALA OILS 320 عي  حركة الربشنة نو ة   7
 

96 600 
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 ESSO – BEACON EP 0  نو ة  عي  حركة  ارد الربشنة 8
 

 زلع لا  نر  ولل 1.4

  نوات SHELL – TELLUS OILS 32 90 600 4  نو ة القخبرة ا يخبركليكية للعورمة  9

 2اخلط الق ّب  اقتا اإلنتاجية  لحطي بياف بالشإلـو اوستذخبمة ىف تشإليل مكب  6-7كاجلخبكؿ 

 . 47-7كنقا  ا اوذتلعة كاوبينة بالشكل   ST BRAIBANTI ن  ا ة لشركة  

 6-7الجدول 
زمن التشحيم  الوزن بالجرام الشحم المستخدم المكان م

 بالساعة
 CASSIDA GREASE RL 2 50 600 – كرا ع مور الكبسولة  11
 ALVANIA GREASE EP 2 10 600 – كاتينة الكبسولة  12
 CASSIDA GREASE RL 2 30 600 – كرا ي مور خالط العاكيـو 13
 CASSIDA GREASE RL 2 30 600 – جوانات ماكر تحليق بخبا ت اوحجن 14
 ALVANIA GREASE EP 2 100 600 – جاؾ  رد الربشنة 15
 ALVANIA GREASE EP 3 15 3000 – مرؾ ادارة الربشنة 16
)كل أ بوع CASSIDA GREASE RL 2 100 150 – الربشنة   خباد ضغط 17

) 
 CASSIDA GREASE RL 2 20 3000 – كاتينة كنش العورمة  18
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47-7الشكل   
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 ػن  2لحطي بياف بال لوت اوستذخبمة ىف ت ليع مكب  خػط الطولػل  اقتػا اإلنتاجيػة  7-7كاجلخبكؿ 
 . 48-7 كنقا  ا اوذتلعة كاوبينة بالشكل ST BRAIBANTI  السا ة لشركة 

 7-7الجدول 
كمية  الزيت نقطة التزييت م

الزيت  
 كجم

 الفحص
 )ساعة (

أول 
 استبدال
 ) ساعة (

ثانى 
 استبدال
 ) ساعة (

 SHELL – OMALA OILS 220  نو ة  عي  حركة كحخبة اوحالرة  1
 

0.8 600 500 8000 

 SHELL – OMALA OILS 150  نو ة  عي  حركة اوحجن  2
 

24 6000 

 SHELL – TELLUS OILS 32 الو لة ا يخبركدلناميكية للنحجن 3
 

1.8 3000 

 SHELL – OMALA OILS 150  نو ة ا ركة ا ورلة للنحجن 4
 

0.8 6000 

 SHELL- TIVELA  نو ة  عي  حركة الكبسولة  5
COMPOUND A 

 

 زلع لا  نر  ولل 0.4

 SHELL – OMALA OILS 320  نو ة  عي  حركة خالط العاكيـو  6
 

1.1 600 500 8000 

 SHELL – OMALA OILS 320  نو ة  عي  حركة الربشنة 7
 

28 600 2000 6000 

 SHELL-ALVANIA GREASE  نو ة   عي  السر ة كحخبة  رد العوـر  8
EP2 

0.4 600 500 8000 

ا اإلنتاجية  طي بياف بالشإلـو اوستذخبمة ىف تشإليل اوكب  اخلط الطولل  اقت8-7كاجلخبكؿ 
750 kg/h   48-7كجل ىف السا ة كنقا  ا اوذتلعة  كاوبينة بالشكل. 

 8-7الجدول 
الوزن  الشحم المستخدم المكان م

 بالجرام
زمن التشحيم 

 بالساعة
 SHELL- CASSIDA GREASE RL2 30 600 كرا ي مور اوحجن 9

 SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 50 600 كرا ع مور الكبسولة  10
 SHELL – ALVANIA GREASE EP 2 10 600 كاتينة الكبسولة  11
  SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 30 كرا ي مور خالط العاكيـو 12
 SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 30 600 جوانات ماكر تحليق بخبا ت اوحجن 13
 SHELL – ALVANIA GREASE EP 3 15 600 مرؾ ادارة الربشنة 14
 )كل أ بوع (SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 100 150 د ضغط الربشنة  خبا 15
 SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 50 600 جاؾ  رد الربشنة 16
 SHELL – CASSIDA GREASE RL 2 20 3000 كاتينة كنش العورمة  17
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لق  نبور اووجود أ عل العلَب قبل تشغيل اوكاب  رنن تشغيل ماذات التعرل  م  التعكخب من  
 ملي زصبق . 680-620كالتعكخب من أف  خبادات العاكيـو اووجودة   خالط التعرل  تحطي 

التعكػػػخب مػػػن أف قسػػػل نقػػػل اوػػػواد اخلػػػاـ لحنػػػل ب ػػػورة  بيحيػػػة كأف اوػػػواد اخلػػػاـ ت ػػػل ب ػػػورة مسػػػتنرة 
 كمنتظنة .

درجػة م ولػة  115رجات ا ػرارة اوقننػة )التعكخب من تشغيل كال من الغاللة ك الشػيلر مػ  الو ػوؿ لػخب
 درجة للشيلر (  . 15للغاللة ، 

التعكخب من  نل نظاـ تخبكلر اواء   قن اف تربلخب الربارمي ككرلأ رؤكس  الربارمي أك موا ّب ا نتشار 
 . كذلأ قبل  نلية التسذْب اوبخبصع للنكب 

  اذنظنػػة ا خبل ػػة اوػػ كدة بنظػػاـ  التعكػػخب مػػن  ػػخبـ ت ػػور ر ػػاصل إنػػرار أك ر ػػاصل  ػػيانة دكرلػػة ) 
 متابحة ذاتية لحنليات ال يانة ( .

 التعكخب من  ي   نا ر اوكب  كاخلط م يعة   تقباؿ اوكركنة .

48-7الشكل   
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 التعكخب من حالة  كينة القط  . -
 التعكخب من أف اذشذاص اوكلعوف بالتشغيل   حالة ا تحخباد للتشغيل . -

 خطوات بدء تشغيل المكبس :_
 ْب مبخبصع لكل من اخلط كاوكب  . نل تسذ-1
مل  اوكب  باوواد اخلاـ فتحنل كال من كحخبة اوحالرة كمنظومة اوواد اخلاـ كاإلضػافات كاوحجػن -2

 كخالط التعرل  .
 نػػل ت ػػرلف  تولػػات الربشنػػة لػػخبكلا للتعكػػخب مػػن  ػػالمة قػػواـ حبػػل الحجػػْب كالػػتذلر مػػن بقالػػا -3

 الحجْب القخبمي   الربشنة .
 كين فورمة التشكيلتر -4 
ىرلػػأ كحػػخبة تقطيػػ  اوكركنػػة لوضػػ  التشػػغيل   تشػػغيل مػػراكح ك ػػكينة القطػػ  كذلػػأ   حالػػة -5

 اخلطوط الق ّبة م  ضبط  ر ة كحخبة القط  تبحا لنوع اوكركنة اونتجة  .
إدخػػػاؿ قػػػيل الر وبػػػة النسػػػبية للػػػخبقيق ككػػػرلأ الػػػوزف النػػػو ع لػػػا   الكومبيػػػوتر كىنيػػػل رلسػػػالن -6
 شغيل اخلاص بنوع اوكركنة اونتجة لألنظنة ا خبل ة  . الت

 تشغيل كال من اخلط كاوكب   لي كض  إنتاج .-7
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 الباب الثامو

 غرف فورم تظكيل املكرونة ومرفقاتها 
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 غرف فورم تشكيل المكرونة ومرفقاتها 

بلػوؼ العورمػة عيػث تكػوف فتإلػة دخػوؿ الحجػْب قػخبر ت ن  العوـر من  باصأ مػن الربكنػ  كل ػنل 
فتإلة اخلركج مبقخبار نالث إذ أربحة مرات إلحخباث ضغط ااصل لحطي تشكيل جيخب للنكركنة كتوجخب 

 فوـر من ا  تانلستيل كلكن ا بااظة ال نن .

9 

8 

10 

1 

2 
7 

6 

3 5 

4 

1-8الشكل   
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ك كتيعػػة فػػوـر التشػػكيل إ طػػاء الحجػػْب الشػػكل اوطلػػوب ، كانػػاؾ الحخبلػػخب مػػن العػػوـر كالػػٌب تحطػػي 

 9أشكا  خمتلعة   اذنواع الق ّبة كالشكل لبْب أك ر اذنواع انتشارا ىف اذ واؽ الحربية 
كفػػانوس تشػػكيل اوكركنػػػة  5, 1,2,3,4لبػػْب دنػػاذج خمتلعػػة لعػػػوـر اخلػػط الق ػػّب  1-8كالشػػكل  -9

درجػة م ولػة( كفػػوـر اوكركنػة الطوللػػة  45) حيػث لسػػا خب  لػي قطػ  اوكركنػػة القلػل ب اكلػػة  6القلػل
 .  S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIإنتاج شركة    7,8,9,10

درجبة مئويبة  45فيببين أجبزاء الفبانوس المسبتخدم مبع المكرونبة القلبم بزاويبة  2-8أما الشكل 
 إنتاج شركة نيقوالى ريتشاريللى .

 بلوف فورم التشكيل وطريقة استبدالها 8-2

2-8الشكل   

جلبببببة تثبيبببببت السبببببكينة 
تشببببببغيل  فبببببي مجموعبببببة

 وحدة تقطيع المكرونة 

بلبببوف بالسبببتيكية  مخرمببببة 
مببن الجوانببب لمببرور الهببواء 
السببببببباخن لمنبببببببع التصببببببباق 
المكرونبببببببة أثنببببببباء حركتهبببببببا 

 خالل البلوف 

 درجة  45 سكينة قطع القلم على زاوية
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ف للإل وؿ  لي ملن  نا ل كلػوف جيػخب كىقيػق تكسي بلوؼ العوـر من الخباخل بطبقة من التيعلو 
انسػياب كت ػرؼ أك ػر للحجػْب .اوكركنػة اونتجػة مػػن فػوـر مبطنػة بػالتيعلوف تكػوف مسػام ا قليلػة جػػخبا 

 كلرلأ ف ع ىتاج وحاملة حرارلة  الية   التجعيف .

3-8الشكل   
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اخلػط  فيبْب أشكاؿ بلوؼ التشكيل خمتلعة تستذخبـ م  فوـر اخلػط الطولػل كفػوـر 3-8أما الشكل 
 .  S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIالق ّب إنتاج شركة  

لبػػْب كيعيػػة  ػػرد بلػػف قػػخبمي تػػالف مػػن فػػوـر اخلػػط الق ػػّب حيػػث لسػػتذخبـ   ذلػػأ  4-8كالشػػكل 
خابور للطرد كيخر لإلدخػاؿ  لنػا بػعف  ػرد أم بلػف لتلعػا ك  شنكػن ا ػتذخباـ البلػف الػرم مت  ػردص 

 .  S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIت شركة مرة أخرل بحخب ذلأ تبحا لتو يا

إف الشبكة السلكية اوستذخبمة  نالػة العورمػة مػن الشػواصن أفاػل بك ػّب مػن ا ػتذخباـ لػوح  ػاج 
السػػلكية  لبػػْب نو ػػاف مػػن الشػػبكات 5-8م قػػن حيػػث أف  ػػا تػػعنّب إرنػػام لتإلسػػن الحجػػن كالشػػكل 

 اوستذخبمة كعلَب محالة للعورمة من ك وؿ اذجساـ ال لبة لبلوؼ العورمة .
فالشػكل أ لبػْب فلػَب خشػن لسػتذخبـ لعػوـر اخلػط الق ػر اخلا ػة باونتجػات ذات السػنأ الكبػػّب،   

 كالشكل ب لحرض فلَب نا ل لستذخبـ م  فوـر اخلط الق ّب باونتجات ذات السنأ ال غّب .
فلَب خشن لستذخبـ لعوـر اخلػط الطولػل اخلا ػة باونتجػات ذات السػنأ الكبػّب،  فالشكل ج لبْب 

 كالشكل د لحرض فلَب نا ل لستذخبـ م  العوـر اخلط الطولل باونتجات ذات السنأ ال غّب .

4-8الشكل   
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كقطر خيط السلأ لا  mmx1.3 mm 1.3ك ادة لستذخبـ مرشح من اإل تانلستيل أبحاد فتإلاتا 
لبْب مسقط أفقع ووزع الاغط  لي فورمة اخلط الق ّب  6-8كل ،كالش  1mm-0.5لَباكح من 

الشكل ) أ ( كمسقط أفقع ووزع الاغط  لي فورمة اخلط الطولل   لنا بعف موز ات تتني  بعف 
 العتإلات ل داد قطراا كلنا ابتحخبنا  ن اورك   .

 أ

 ب
6-8الشكل   

 ب أ

 ج

 د
 5-8الشكل 
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 S.P.Aذطػوط الق ػّبة مكوناهتػا مت ت ػنيح ا بشػركة لحرض دنوذج لغرفة  سيل فػوـر لل7-8الشكل 
NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLI  . 

-حيث أن :  
 1 حامل فوـر تشكيل اخلط الق ّب  ابق كاحخب 
 2,3,4 حامل فوـر تشكيل اخلط الق ّب  خبة  ابق 

 5 ج از تحليق فورمة اإل باكٌب 
 6 ج از محل أك تحليق فوـر اخلط الق ّب 

 7 ذ حوض النق  مخبخل اواء إ

 8 حوض نق  اورشإلات ك العوـر 
 9 ج از إخراج ا لقة من العورمة 

 10 ج از متنقل لستذخبـ ىف إدخاؿ ك إخراج العوـر  لي الرفوؼ

 11  تلة ف ل ا لقات من العورمة

 

6 5 

7 

11 

2 

4 
3 

8 9 
1 
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 7-8الشكل 
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 S.P.Aلحرض دنوذج لغرفة  سيل فوـر للذطوط الطوللة ك مكوناهتا مت ت نيح ا بشركة 8-8كالشكل
NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLI  . 

 -حيث أن :
 1,3 حامل فوـر تشكيل اخلط الطولل  خبة  وابق        

 2 ج از تحليق كمحل  فورمة اإل باكٌب                    
 4 ماكينة  سيل مشا ات اخلط الطولل 

 5 اووزع
 6 حوض نق  العوـر اخلط الطولل         

 

 
ج لغرفػػة  سػيل فػوـر للذطػوط الطوللػػة كالق ػّبة ك مكوناهتػا مت ت ػػنيح ا لحػرض دنػوذ  9-8كالشػكل 

 .  S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIبشركة  

4 

6 

3 

1 
2 

5 

8-8الشكل   
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-حيث أن :  
 1  رفة  سيل العوـر للذط الطولل كالق ّب 

 2 قاباف حركة كنش  نل العوـر كنقل ا
 3 حوامل متحخبدة الطوابق لعوـر تشكيل اخلط الق ّب 

 4 ة  لي  اكلة كشنكن ا تذخبام ا  نخب ا تبخباؿ البلوؼ منجلة م بت

 5  اكلة ن ع ا لقات الحلولة كالسعلية من فوـر اخلط الق ّب 
 6 مغسلة مشا ات اخلط الطولل 

 7 حوض نق  فوـر اخلط الطولل كمستل ماهتا 
 8 حوض نق  فوـر اخلط الق ّب كمستل ماهتا 

 9  ّب حوامل متحخبدة الطوابق لعوـر اخلط الق
 10 مغسلة فوـر اخلط الطولل كالق ّب 

 11 حوامل متحخبدة الطوابق لعوـر اخلط الطولل 
 13 لوحة ىكل  سالة العوـر 

 

7 
8 

10 6 11 

3 

5 
4 

2 
1 

9 
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 9-8الشكل 
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 washing machines وغاغن الفٕض8-4-1ً

كاحػخبة كاذخػرل لغسػيل  لبػْب دنػوذجْب وػاكينٍب  سػيل فػوـر أحػخبذنا لغسػيل فورمػة 19-8كالشكل 
-8، كالشػكل   S.P.A NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLIإنتاج شػركة   فورمتْب   يف كاحخب 

 لبْب كيعية كض  فورمتْب للذط الق ّب لغسيل نا محا ىف يف كاحخب . 11

 
 -حيث أن :

 
 1 العورمة 

 2 ذراع متإلرؾ زنتول  لي فواىن لَبزل  اواء كدفحة ناحية البلوؼ 
 3 غسيل بوا طة أدراج ف ل الحجْب  ن اواءكحخبة ف ل الحجْب الراصن ىف اواء كالناتج  ن ال

 4 لخب ت بيع أذرع حعظ كض  العورمة رأ يا أنناء دكراهنا  نخب الغسيل 
 5 ماكر دكراف تركس تخبكلر العورمة أنناء الغسيل 

 6 حوض ماء اواكينة شنل   نخب  سيل العوـر

 7 مرؾ برشنة نقل الحجْب اذ كحخبة ف ل الحجْب
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 8 كاواء العاص   اذ م رؼ الحجْب
كتحنل  لي محالة العورمة أنناء   قناة جانبية  ركة فوـر اخلط الطولل حركة ترددلة أنناء  سيل ا

 حركت ا م  من  تسرب ماء الغسيل خارج اواكينة أنناء  نلية  سيل العورمة  
9 

 
 

 أجّعٚ غَ الػهانني ٔضبط اغتٕاّٟا 8-4-2

 S.P.Aاكْب فػػػػوـر اخلػػػػط الق ػػػػّب مػػػػن إنتػػػػاج شػػػػركة  لبػػػػْب  ػػػػورة جل ػػػػاز  ػػػػن  ػػػػك12-8كالشػػػػكل
NICCOLAI TRAFILE RICCIARELLI  . 

لعػة / الخبقيقػة إلدارة  ػّب  ػنعرة  3000كلحنل اجل ػاز بوا ػطة مػرؾ ك ػرم  ػرل  ت ػل  ػر تا إذ 
شنػر  لػي موضػػ  تركيػن السػػكينة اوػراد  ػن ا عيػػث شنكػن بطرلقػػة ت بيػع محينػة للسػػكينة ا  ػوؿ  لػػي 

لسكينة كبال اكلة اوطلوبة كاو لسػتذخبـ أ ا ػا وحاجلػة ا ختالفػات   ن ػل السػكينة اوػراد  ن جيخب ل
  ن ا ) كجود رابش أك نتوءات أك تحرجات نتيجة  حتكاؾ السكينة م   طح العورمة ( 

8 
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 لبْب العكرة اذ ا ية جل از السابق كاوستذخبـ  ن  ن الشعرات  13-8كالشكل 

 -حيث أن :
 1 م بع با بكرةمرؾ ك رم 

 2 بكرة شخب  ّب  نعرة السن كاي حرة ا ركة 
 3 بكرة شخب  ّب  نعرة السن كاي حرة ا ركة 

 4 مكاف ت بيع الشعرة 
لبػْب  ػورة فوتو رافيػة جل ػاز ضػبط ا ػتواء شػعرات اخلػط الق ػّب  لػي ا امػل    )  14-8الشكل 

 S.P.A NICCOLAIنتػػػػاج شػػػػركة  نالنػػػػع السػػػػكينة( مػػػػن إ –ننػػػػاصع السػػػػكينة  –أحػػػػادل السػػػػكينة 

TRAFILE RICCIARELLI  . 
 -حيث أن :

 1  طح ضبط ا  تواء كاو  بارة  ن قرص كامل من البال تأ الشعاؼ
 2 حامل الشعرات 

 3  امولة تحنل  لي رف  أك خع  حامل الشعرات 
 4 السطح السعلع للج از كاو ن ف قرص من البكاللع اوحتل

 5 نة حامل شعرة أحادل السكي

12-8الشكل   
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كلستذخبـ ارا اجل از   ضبط الشعرة بالطرلقة الٍب متن  تآكػل الشػعرة أك تلػف  ػطح العورمػة ف ػو 
 زناكي ج از تقطي  اوكركنة ك فورمة التشكيل .

 لحرض  سل جل از  ن الشعرة ككرلأ ضبط ا تواء الشعرة  15-8كالشكل 
 -حيث أن :

 1 ذراع ت بيع السكينة 
 2 ينة مسطرة ضبط ا تواء السك

 3 معأ 
 4 جلبة رف  كخع  حامل السكينة لابط ا  تواء

 8-5 لخب بكرة ضبط شخب  ّب ال نعرة 
 6  نخبكؽ  نو ة السن 

1 

3 2 
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 7 مكاف تركين السكينة للسن 
 9 مرؾ تشغيل  ّب ال نعرة

 ٌصاٟح غػٗن فٕضً التشهن8-4-3

 -فينا للع خطوات  سيل العورمة بحخب إخراج ا من اوكب  :
 ف ل الطوؽ ك اووزع كالعالتر  من العورمة   نق  العالتر   حوض النق  . (رنن1
 (كض  العورمة    سالة العوـر بحخب ف ل الطوؽ ك اووزع كالعالتر  مبجرد خركج ا من اوكب  2
(بحخب ا نت اء من  سيل العورمة رنػن إزالػة الحجػْب مػن أدراج الغسػالة كنقلػا خػارج الغرفػة هناصيػا    3
 اف اوذ ر للحجْب .اوك
(بحخب  سيل العورمة رنن التعكخب من  خبـ بقاء أم خملعات للحجْب   فتإلات البلوؼ ذف جعػاؼ 4

 ارص اوذلعات  وؼ لندل لتلف البلوؼ   مرة التشغيل التالية .
 (رص  ي  العوـر ك العالتر كاذ واؽ  لي ا وامل اونا بة ككض  اجلوانات   اوكاف اوذ ر 5
 تنظيف حوض الغسيل  نخب ا نت اء من  سيل يخر فورمة. (لتل6
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 ٌصاٟح عىمٗٛ عٍس اغتدساً فٕضً التشهٗن 8-4-4

رنػػػن التعكػػػخب مػػػن نظافػػػة العورمػػػة قبػػػل ا ػػػتذخبام ا ك  لوجػػػخب أم بقالػػػا خملعػػػات مػػػن اإلنتػػػاج  (1
 السابق   البلوؼ كشنكن ا  تحانة بكشاؼ  ورش  غّب   ذلأ .

 مة .ا تذخبـ العلَب اونا ن للعور  (2
 التعكخب من فتإلات العلَب أضيق من فتإلات بلوؼ  العورمة ون  تلف بلوؼ العورمة . (3
 بار ذف ذلأ لتلف بلوؼ العورمة   150-140من  تحرل  العوـر لاغوط تشغيل  أ لي من  (4
مبجرد إخراج العورمة مػن اخلػط قػل بغسػل ا مباكينػة  سػيل العػوـر كىف حالػة  ػخبـ تػوفر ماكينػة  (5

 درجة م ولة . 40العورمة   خ اف نق  با ماء درجة حرارتا   تتحخبل  الغسيل شنكن نق 
 نن ح بنق  العورمة  نخب  انتظار  توقف ماكينة  سيل العوـر . (6
نن ح بحخبـ ترؾ العوـر ك  العوـر ا حتيا ية بخبكف ا تذخباـ وخبة  وللة حيث أف موا عات  (7

 حخبة ش ور م  كضح ل  لي ا وامل .تيعلوف بلوؼ العورمة قخب تتغّب إذا تركع بخبكف ا تذخباـ ل
 لبْب أزمنة تغيّب بلوؼ العوـر اوذتلعة تبحا لتو يات شركة نيقو ل رلتشارلللي  1-8ك اجلخبكؿ 

 1-8الجدول 
 زمن تغيير البلوف بالساعات  الشكل 

 2500-2000 بوكاتيُب ) شالينوص(
 3500-3000 ا باكٌب

 2500-2000 مكركنة مق و ة مشرشرة كملساء
 2500-2000 مكركنة قلل مشرشرة كملساء

 800-700 االلية 
 500-400  و تة 

 500-400 كد ة مشرشرة كملساء ككبّب
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 اجملففات اإلستاتيكية
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 المجففات اإلستاتيكية

 ع الر وبػػة مػػن اوكركنػػة بنشػػراا  لػػي تسػػتذخبـ حػػرارة أشػػحة  الشػػن   اوباشػػرة كن ػػخبر حػػرارم لنػػ
 اك ت أك  لي مسطإلات من القناش توض   لي اذرض كتعرد  لي ا اوكركنة الق ػّبة    بقػات 

  ّب ايكة .
كتقلن اوكركنة من حْب آلخر حٌب لتل التجعيف كبالطب  فاف اوكركنة اجملععػة هبػرص الطرلقػة تكػوف 

اونتجة حاليا م  أنظنة التجعيف ا خبل ة ، ك  لحرؼ أف  ذات موا عات  ّب جيخبة مقارنة باذ ناؼ
 . بل اوكركنة الق ّبة فقط   ارص الطرلقة ا تذخبمع لتجعيف اوكركنة اإل باكٌب

 -لقخب تطور فعيف اوكركنة  لي  خبة مراحل كنا للع :
 فعيف بنظاـ الكبالن البخباصية . -1
 جملععات الخبكارة ) الركتانع( .التجعيف با تذخباـ ا -2
 التجعيف با تذخباـ اجملععات ا  تاتيكية . -3
 التجعيف با تذخباـ اجملععات ا خبل ة .  -4

 DRYING CABINET التجفٗف بٍعاً الهباَٖ البساٟٗٛ 9-2-1

ا ػػػتذخبـ ا يػػػ  اوغلػػػق ىف فعيػػػف اوكركنػػػة حيػػػث ا ػػػتذخبمع كبػػػاصن مػػػ  ا ػػػتذخباـ م ػػػادر حرارلػػػة 
شن  ىف التجعيف كا تذخبمع ارص الكباصن ىف فعيف اذنواع اوذتلعة للنكركنة أخرل  ّب حرارة ال

 ػػاـ كىف  ػػواء الق ػػّبة أك الطوللػػة مػػ  اخػػتالؼ  عيػػف ىف ت ػػنيل اػػرص الغػػرؼ مػػن  ػػنف آلخػػر ، 
م ػػػنو ة مػػػن ا جػػػارة حيػػػث توضػػػ  اوكركنػػػة الق ػػػّبة في ػػػا داخػػػل  كانػػػع   تجعيػػػفالرؼ  ػػػ  1908

 .كح الت ولة بوا طة  نود إدارة ك يور نقل  اك ت خشبية كلتل إدارة مرا
لبػػْب كابينػػة فعيػػف مػػ كدة ب النػػة مػػراكح كبطارلػػة مػػاء  ػػاخن حيػػث توضػػ   ػػاك ت  1-9كالشػػكل 

 ل كترص ارص الطاك ت ىف ر ات الر ة الواحخبة ىتػول  60x120x5مشخبكد  لي ا خيش أبحاداا 
 تخبكلر ا واء .  اكلة ) حسن ارتعاع الكابينة (  لي جانيب مراكح 30 لي 

  لسنح للناء الساخن باوركر   البطارلات كبحخب ذلأ لسنح للنراكح لتخبكلر ا واء اذ الينْب مرة 
كاذ اليسػػار مػػرة أخػػرل كاكػػرا  كبحػػخب زمػػن محػػْب لتوقػػف  لػػي  ػػحة الكابينػػة كنػػوع اوكركنػػة الػػٍب لػػتل 

 ػػا ات لػػتل تقليػػػن  10-8حػػػخب فعيع ػػا لقعػػل مػػب  اوػػػاء السػػاخن كلسػػتنر  نػػػل اوػػراكح كنػػا اػػو كب
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اوكركنػػة  لىالطػػاك ت كتغيػػّب كضػػ  الطػػاك ت لاػػناف فػػان  التجعيػػف كلحػػاد كضػػ  الر ػػات داخػػل 
الكابينة م  ا تنرار تشغيل اوراكح كلتل التإلكل ىف كنية الر وبة اوتواجخبة داخل الكابينة ك رد ال اصػخب 

 من ا بوا طة شعاط .
لكتنػػػل فعيع ػػػا كاجلػػػخبلر بالػػػركر أف جنػػػاح  نليػػػة التجعيػػػف كتعإلػػػر اوكركنػػػة كػػػل  ػػػا تْب اذ أف 

 با تذخباـ ارص الكبالن لتل بشكل كبّب  لي كعاءة الحامل اوس وؿ  ن  نلية التجعيف .
ك تلػػف كبػػالن اإل ػػباكٌب  ػػن اوكركنػػة الق ػػّبة   التج يػػ ات اخلا ػػة بوضػػ  اوكركنػػة   الكابينػػة 

د عوامػػػل خشػػػبية لػػػرص الشػػػنا ات ا نلػػػة صيػػػوط اوكركنػػػة فعػػػع حالػػػة كبػػػالن اوكركنػػػة اإل ػػػباكٌب تػػػ ك 
 اإل باكٌب .

كتسػػيّب  نليػػة التجعيػػف بطرلقػػة مشػػاهبة لتجعيػػف اوكركنػػة الق ػػّبة إ  أنػػا   لسػػنح بتقليػػن ك   
تغيػػّب كضػػ  اوكركنػػة اإل ػػباكٌب لػػرا فػػاف اوكركنػػة اإل ػػباكٌب ىتػػاج لوقػػع أ ػػوؿ   التجعيػػف كتحامػػل 

ة متامػػػا نعػػػ  محاملػػػة اوكركنػػػة الق ػػػّبة   ػػػخبا أنػػػا   تقلػػػن لاػػػحع ا كخوفػػػا  لي ػػػا مػػػن اوكركنػػة الشػػػحرل
 التكسر .  
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 ROTARY DRYERS اجملففات السٔاضٚ ) الطٍابري أٔ الطٔتٍتات (2- 9-2
تحترب اجملععات الخبكارة اع أكؿ تطولر بحخب التجعيػف بنظػاـ الكبػالن البخباصيػة كتحتػرب اجملععػات الػخبكارة 

  ور التجعيف اوستنر .أكؿ  ورة من 
مَب تقرلبا حسن الطاقػة التجعيعيػة  7 ل ك وؿ  160ك الركتانع او ج از أ طوا  الشكل قطرص 

 للركتانع م نوع من اخلشن .
 لبػػة داخليػػة لػػتل فنػػيح ل محػػا  12 لبػػة موجػػودة خارجيػػة ك 12 لبػػة   24كلتكػػوف الركتانػػع مػػن  

يشكلوا أ طوانتْب متخباخلتْب حيث تخبخل اوكركنة من ب النة إ ارات حخبلخبلة ك خبد من الشخبادات  ل
أحخب جانيب الحلن اخلارجية  ك رج اوكركنة من اجلانػن اآلخػر لتػخبخل إذ الحلػن الخباخليػة ك ػرج مػن 
اجلانن اآلخر للحلن الخباخلية  كشنكػن زلػادة  ػخبد اوسػارات ب لػادة  ػخبد مسػتولات الحلػن ،  كاجلػخبلر 

لػػػن اونلعػػػة من ػػػا اػػػرص اذ ػػػطوانات تكػػػوف مػػػ كدة مبسػػػارات حل كنيػػػة بالػػػركر أف السػػػطح الػػػخباخلع للح
لتوجيا اوكركنة كشنكن القوؿ بعف الركتانع أشبا ما لكوف بطنابّب الرم أك خال ات اذانع كتتكػوف 
الحلبػػة مػػن جػػانبْب مػػن اخلشػػن السػػولخب كالواج ػػة اذماميػػة كاخللعيػػة مػػن اخلشػػن الػػ اف كالعػػراغ الػػخباخلع 

نو ة من العوا ل اخلشيبة اوتحاكسة ال كالا كمسطح الحلبة الحلوم ك السعلع م نوع للحلبة مقسل مبج

. كلتل إدارة الركتانع بسر ة بطي ة جخبا با  ػتحانة مبجنو ػة  16أك  14أك  12من  لأ مناخل دنرص 
 لحرض مسقط جانيب كيخر أمامع لركتانع .  2-9من السيور ك نخبكؽ تركس كالشكل 

اوكركنة خركج   دخوؿ اوكركنة  

الركتانع منخرة لروتانتاة ممقد  

2-9الشكل   
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داخػػل  رفػػة مػػن اخلشػػن أ لػػي الغرفػػة  نو ػػة مػػن البطارلػػات اوػػاء كاوػػراكح  كلوضػػ  جسػػل الركتانػػع
 .  3-9منظنة كنا بالشكل 
 -نظرية التشغيل :

لػػػتل تلقػػػيل اوكركنػػػة ىف الحلػػػن اخلارجيػػػة ك نػػػخب إدارة الركتانػػػع تتإلػػػرؾ اوكركنػػػة اووجػػػودة ىف الحلػػػن  
 حخب ذلأ تنتقل اوكركنة إذ الحلن اخلارجية ببطعء شخبلخب داخل ا لتنتقل اذ منخرة الركتانع   ب

 الخباخلية لتتإلرؾ ببطعء شخبلخب داخل ا لتنتقل إذ مقخبمة الركتانع لتذرج اوكركنة .
 كلتل التإلكل ىف التجعيف ىف الركتانع بوا طة التإلكل    خبد مراكح تخبكلر ا واء الٍب لتل

الٍب تتنا ن اع اذخرل مػ  تشغيل ا كفتإلة شعط الر وبة عيث لتنا ن م   خبد اوراكح الحاملة ك 
كاوسػاحة  نف اوكركنة الٌب لتل فعيعا حيث أف  نلية التجعيف تتػعنر عجػل حبػة اوكركنػة كاك ػا 

 السطإلية  ا . 

كىف بخبالة التجعيف لتل التجعيف با واء الساخن نتيجة إلمرار اواء الساخن ىف البطارلات كىف هنالة 
ارد كذلػػأ بقطػػ  إمػػرار اوػػاء السػػاخن  كتسػػتغرؽ  نليػػة التجعيػػف  نليػػة التجعيػػف لكتعػػع بػػا واء البػػ

 ػا ات حسػن  ػحة الركتانػع كنػوع اوكركنػة. كأاػل الحنا ػر الػٍب تػتإلكل     6-4بالركتانع حػواذ 
جودة اوكركنة الٍب لتل فعيع ا بالركتانع او مخبل ا تقرار اوناخ الػخباخلع   الركتانػع ككػرلأ خػربة 

 تشغيل .الحامل اوس وؿ  ن ال

 بطارلات ماء  اخن أ الاا مراكح لتخبكلر ا واء

مركحة شعط 
 الر وبة

 3-9الشكل  
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 4-9الشكل 

STATIC DRYERS  

تحتػػرب اجملععػػات اإل ػػتاتيكية اػػع يخػػر مرحلػػة تقػػخبـ   خطػػوط إنتػػاج اوكركنػػة الخبفحيػػة ) اوتقطحػػة ( 
 كالػػٍب ىتػػاج لػػبح  اذ نػػاؿ اليخبكلػػة الػػٍب فػػرل بوا ػػطة الحنػػاؿ م ػػل  نليػػات ىنيػػل اجملعػػف كتعرلغػػا

ية  ادة   تستذخبـ لت ني  اوكركنػة الػٌب تحػرض ىف اذ ػواؽ كلكن ػا كاجلخبلر بالركر أف اخلطوط الخبفح
ىف الحػػػػادة تسػػػػتذخبـ ىف العنػػػػادؽ ذف 
منتجاهتا من اوكركنة تكوف  ادة هبػا 
بقػػػ  بياػػػػاء كذات مقطػػػػ   باشػػػػّبل 
لحػػػػػػػػػػػخبـ كجػػػػػػػػػػػود كحػػػػػػػػػػػخبة فػػػػػػػػػػػاكيـو ىف 
مكابسػػػ ا  كلطبيحػػػة التجعيػػػف الػػػرل  
 يتاػػػح ىف العقػػػرات التاليػػػة كنػػػا أف 

  ات ا  ػػػػػػػػػػػػػتاتيكية . منػػػػػػػػػػػػػتج اجملععػػػػػػػػػػػػػ
لحػػػرض دنػػػوذج ذحػػػخب  4-9كالشػػػكل 

اجملععػػػػػات اإل ػػػػػػتاتيكية مػػػػػن  ػػػػػػنا ة 
، حيػث لػتل نقػل اوكركنػة الق ػّبة اووضػو ة فػوؽ  ػاك ت ذات قوا ػخب مػن  NUOVA LAMPAشػركة 

ملينػػَب كاػػرص الطػػاك ت تػػرص فػػوؽ  ربػػة شنكػػن ىرلك ػػا    600x800نسػػيج النػػاللوف او قػػن أبحاداػػا 
 اكلػػة مػػ  تػػرؾ مسػػافات بينيػػة بػػْب كػػل  اكلػػة كال انيػػة حػػواذ  ػػخبة  26:34ت ػػل إذ  ػػخبة مسػػتولات 

كيلػوجراـ ، كاػرا لحػُب 2:2.5 نتينَبات  لنا بعف كزف اوكركنة الٍب توض  فوؽ الطاكلػة تػَباكح مػابْب 
 اكلػػة   28شنكػػن أف لسػػتذخبـ  ػػربتْب كػػال من نػػا زننػػل  100kgأف اجملعػػف ا بتػػخباصع الػػرم حجنػػا 

 . kg 2ىنل ة ككل  اكل
 لػػي مسػػتولْب أك نالنػػة كػػل مشا ػػة  مشا ػػة10:15 كص ػػوص  ربػػات اوكركنػػة الطوللػػة ف ػػع ىنػػل 

،كاجلخبلر بالركر أف  حجل اجملععػات اإل ػتاتيكية ال ػغّبة أقػرب إذ حجػل ال الجػة  kg 2: 1.5ىنل 
ؼ الطحػاـ التقليخبلػة ، اون لية   حْب أف حجػل اجملععػات اإل ػتاتيكية الكبػّبة   ل لػخب حجن ػا  ػن  ػر 

كجػػػل كأحجػػػاـ اجملععػػػات اوتو ػػػطة ل ػػػل إذ   100فعحجػػػاـ اجملععػػػات ا  ػػػتاتيكية ال ػػػغّبة ل ػػػل إذ 
كجػػػل ،ك ػػػادة لعاػػػل   1000إذ  800كجػػػل كأحجػػػاـ اجملععػػػات اإل ػػػتاتيكية الكبػػػّبة ل ػػػل إذ   400

كحػػخبيت فعيػػف  ا ػػتذخباـ أك ػػر مػػن كحػػخبة فعيػػف إ ػػتاتيكية بػػخب  مػػن كاحػػخبة فنػػ ال لعاػػل ا ػػتذخباـ
كجػػػل كاكػػػرا . كاجلػػػخبلر بالػػػركر أف حجػػػل اجملعػػػف   800كجػػػل بػػػخب  مػػػن  عػػػف حجػػػل   400حجػػػل 

لحُب ا خب اذق ي من اوكركنة الٍب شنكن فعيع ا   دكرة التجعيف الواحخبة  ،  volumeاإل تاتيكي 
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شنكػػن للنجعػػف  للنجعػػف اإل ػػتاتيكي تحػػُب كزف اوكركنػػة اجلافػػة الػػٍب capacityأمػػا الطاقػػة اإلنتاجيػػة 
كجػػل   400ا بتػخباصع إنتاج ػػا   اليػـو ، فػػينكن القػوؿ أف الطاقػػة اإلنتاجيػة جملعػػف إ ػتاتيكي حجنػػا 

دكرات  3كجػػػػل إذا  ػػػػخبد دكرات التجعيػػػػف الػػػػٍب شنكػػػػن إجراص ػػػػا   اليػػػػـو الواحػػػػخب اػػػػو   1200تسػػػػاكل 
زمػن ىنيػل اجملعػف  –زمػن دكرة التجعيػف الواحػخبة  –كبالطب  فاف  حة اونػتج لحتنػخب  لػي نػوع اونػتج 

 اإل تاتيكي كالرم لحتنخب  لي الطاقة اإلنتاجية للنكب  .
كفخبر اإلشارة إذ أف اوكاب  الخبفحية تستذخبـ  ادة  م  اجملععات ا  تاتيكية كاي  ادة  غّبة 

 ا جل اذمر الرم ل لخب من أزمنة ىنيل ارص اجملععات .
 دفحع لستذخبـ   عف إ تاتيكي ) لة لحرض خمطط توضيإلع خلط إنتاج مكركنة5-9كالشكل  

 PREFESSIONAL PASTA )   . 

الطاك ت ربة  اجملعف اإل تاتيكي   ربة الشنا ات اوكب  

 5-9الشكل 
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DRYING SYSTEMS 

  شنكػػن للنجعػػف اإل ػػتاتيكي أف لسػػتذخبـ ب ػػورة  ػػإليإلة إذا   لكػػن لػػا نظػػاـ ىكػػل دقيػػق   
 التجعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف .درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة كالر وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخباخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء    رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ك ػػادة فػػاف نو يػػة أنظنػػة الػػتإلكل   اجملععػػات اإل ػػتاتيكية لحتنػػخب  لػػي حجن ػػا فكلنػػا  ػػغر حجػػل 
اجملعػػف قلػػع أ ػػخباد أج ػػ ة الػػتإلكل اوستذخبمػػػة كالحكػػػ   إليح،كب ػػعة  امػػة انػػاؾ بحػػ  اذج ػػ ة 

ف ،كانػاؾ ذنظػػنة الػتإلكل   اجملععػات اإل ػتاتيكية م نػا  ػغر حجػل اجملعػالٍب   شنكػن ا ػتبحاداا 
مػػػَب  2ألاػػػا حػػػخب محػػػْب  جػػػل ا ػػػواء الػػػرم رنػػػن إدارتػػػا   اجملعػػػف اإل ػػػتاتيكي كالػػػرم   لقػػػل  ػػػن 

  مكحن .
لحػػػرض دنػػػوذج جملعػػػف إ ػػػتاتيكي مبينػػػا  ليػػػا أج ػػػ ة الػػػتإلكل اوطلوبػػػة   اجملععػػػات  6-9كالشػػػكل 

 .   ( PREFESSIONAL PASTA  اإل تاتيكية ) لة
 -حيث أن:

 1 افااْب بوا طة منقع زمِب مركحة فعيف  تخبكر  
 2 مبادؿ حرارم )  رنتينة ( ماء  اخن 

مركحة شعط الر وبة ال اصخبة من داخل اجملعف كلحنل تبحا لقينة الر وبة النسبية 
 الخباخلية لخبكلا أك أتوماتيكيا 

3 

 4 كحخبة ىكل   افاص ا واء 
 5     حول لقياس كال من درجة ا رارة كالر وبة النسبية 

 6 كحخبة ىكل   افاص ا واء
 7 جرلة  إلن ا واء اخلارجع 
 8 جرلة  إلن ا واء اخلارجع 

 9  ربات ىنل اوكركنة اوطلوب فعيع ا .
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كاجلػػخبلر بالػػركر أف انػػاؾ  ػػادة اختالفػػات   درجػػات ا ػػرارة اوقا ػػة أ لػػي كأ ػػعل اجملعػػف ك ػػادة 
   درجة حرارة كاحخب   اورك  ىػع السػقف اوحلػق ىػع تستذخبـ  اجملععات اإل تاتيكية القيا ية  

  رل ا واء قرلبا من اوبادؿ ا رارم .
ك ادة لستذخبـ    م دكج لقياس كال مػن درجػة ا ػرارة كالر وبػة كلن ػح ا ػتذخباـ ج ػاز ينػوميَب 

ا  تنػاد خارجع لقياس كال من درجة ا رارة ك ر ة ا واء محا    ي  أرجاء اجملعف حيث   شنكػن 
 لػي  ػ  درجػة ا ػرارة كالر وبػػة النسػبية فقػط كاإلذنػاؿ   ذلػأ قػػخب لسػبن حػخبكث أنػواع خمتلعػة مػػن 

كأخػػرل تحطػػي مكركنػػة مبإلتػػول  %12دكرات التجعيػػف أحػػخبذنا جيػػخبة تحطػػي مكركنػػة مبإلتػػول ر ػػو  
 . %14كنال ة تحطي مكركنة مبستول ر و   %13ر و  

  ( PREFESSIONAL PASTA  اجملععات اإل تاتيكية) لة لبْب مسارات ا واء   7-9كالشكل 
 -حيث أن :
 Hot air اواء  اخن Air lock مب  اواء  

3 
2 1 

4 

5 

6 

7 8 

9 

 6-9الشكل 
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 7-9الشكل 

 tepid air اواء فاتر  electrovalve  ناـ ك رم

 RADIATOR املبازه احلطاضٙ 9-5-1

الزمة لتجعيف اوكركنة كاناؾ نو اف من اوباد ت ا رارلة ككتيعتا ا  وؿ  لي الطاقة ا رارلة ال
  -كذنا :
 . مقاكمة حرارلة كارا او الغالن   اذحجاـ ال غّبة 
  بطارلة لتل تغرلت ا باواء الساخن أك البارد كارا لل ما توفر  اللة ماء  اخن من  اللة كماء

 بارد من شيلر تربلخب أك برج تربلخب .
لػػػػتل دفػػػػ  ا ػػػػواء فػػػػاص اوبػػػػادؿ كىف كلتػػػػا ا ػػػػالتْب 

ا ػػػػرارم كمػػػػن   لػػػػتل محػػػػل ا ػػػػرارة لػػػػخباخل اجملعػػػػف 
ك نخب مركر ا واء الساخن باوكركنة لقـو بتسػذين ا 
كمػػن   تبذػػّب ا تػػول اوػػاصع  ػػا كل ػػبح اػػرا اوػػاء 
صػػػارا لقػػػـو ب لػػػادة الر وبػػػة النسػػػبية لل ػػػواء الػػػخباخلع 

 بغرفة التجعيف   اجملعف اإل تاتيكي .
جلػػػػػػخبلر بالػػػػػػركر أف اوقاكمػػػػػػات ا رارلػػػػػػة تتنيػػػػػػ  كا

بالبسػػػػػػػػػػا ة كم اليػػػػػػػػػػة اذداء ك ػػػػػػػػػػ ولة الػػػػػػػػػػتإلكل   
درجػػػػػػػػػات ا ػػػػػػػػػرارة  كرخػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ نن   حػػػػػػػػػْب أف 
البطارلػػػػات ا رارلػػػػة تتنيػػػػ  بػػػػرخر الطاقػػػػة ا رارلػػػػة 

اونػػػخبة للنجعػػػف )  ػػػحر الكيلػػػو كػػػالورل ( ككػػػرلأ 
إمكانية ا تذخباـ البطارلات   التسذْب كالتربلخب محا 
كارا لحتنػخب  لػي حػرارة اوػاء الػرم لغػرل البطارلػات 
 اخنة أك باردة  لنا بعف بطارلات اوػاء ىتػاج لنظػاـ 
لتػػخبكلر اوػػاء ككػػرلأ ل ػػنامات ىكػػل   تػػخبفق اوػػاء 

 تبحا لخبرجات ا رارة الخباخلية كاوطلوبة ،
 ػتاتيكي، ك لػي كػل كنا أف ا تذخباـ نع  البطارلة   التسػذْب كالتربلػخب لقلػل مػن أبحػاد اجملعػف اإل  

حػػاؿ لن ػػح با ػػتذخباـ اوقاكمػػات ا رارلػػة للنجععػػات اإل ػػتاتيكية ذات اذحجػػاـ ال ػػغّبة اذقػػل مػػن 
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كجػػل   400كجػػل كأحيانػػا تسػػتذخبـ ألاػػا مػػ  اجملععػػات اإل ػػتاتيكية اوتو ػػطة ا جػػل اذقػػل مػػن   100
 كجل .  400كلكن ا   تستذخبـ م  اجملععات اإل تاتيكية الكبّبة ا جل اذكرب من 

 ععػػات إ ػػتاتيكية بعحجػػاـ أكػػرب  4أك  3أك  2كىف م ػػان  اوكركنػػة الكبػػّبة كالػػٍب تتػػعلف مػػن  ػػخبد 
كجػػػل لسػػػتذخبـ مح ػػػا  اللػػػة مػػػاء  ػػػاخن ككػػػرلأ شػػػيلر لتربلػػػخب اوػػػاء  ككحػػػخبة تػػػخبكلر للنػػػاء   400مػػػن 

 الساخن كالبارد .
 AIR CIRCULATION تسٖٔط اهلٕاٞ ٔتٕظٖعْ 9-5-2 

وكركنػػػػة الق ػػػػّبة توضػػػػ  فػػػػوؽ  ربػػػػات متحػػػػخبدة الطبقػػػػات داخػػػػل اجملععػػػػات كنػػػػا  ػػػػبق القػػػػوؿ فػػػػاف ا
اإل تاتيكية بيننا توض  أ ناؼ اوكركنة الطوللة فوؽ  ربات متإلركة  لي مشا ات تحليػق ، كىف كلتػا 
ا ػػالتْب رنػػن إمػػرار ا ػػواء السػػاخن   مسػػار مػػخبد كبخبرجػػة حػػرارة نابتػػا كبالسػػر ة اوطلوبػػة كاػػرا شنكػػن 

ليػػات التجعيػػف ا فَباضػػية كلكػػن   ا قيقػػة اػػرا سنتلػػف ك ػػّبا  ػػن الواقػػ  حيػػث زنػػخبث ىقيقػػا    ن
تخبفق لل واء الساخن   أ لي اجملعف   منطقػة مػخبدة مع ػولة  ػن  رفػة  التجعيػف بالسػقف اوحلػق 
كلػػػتل توزلػػػ  ا ػػػواء السػػػاخن مػػػن جوانػػػن اجملعػػػف مػػػن فتإلػػػات محػػػخبة لػػػرلأ حػػػٌب لتػػػوزع   كػػػل أجػػػ اء 

 ػػتاتيكية كلحػػود ا ػػواء مػػن فتإلػػات   اجلانػػن اوحػػاك  للنجعػػف ليحػػود مػػرة أخػػرل إذ اجملععػػات اإل
 اوبادؿ ا رارم ليتل تسذينا من جخبلخب .

كاجلخبلر بالركر أنا   بخبالة اذمر لكوف ا واء جافا ك اخنا كلكن بحخب دكراف ا واء داخل حي  
 با ككرلأ لتذلر من ج ء من درجة التجعيف باجملعف لتشب  ا واء ببذار اواء كمن   ل بح ر 

 حرارتا الٍب تنتقل إذ اونتج كمن   تقل درجة حرارتا .
ك ادة لتل  ك  تخبفق ا واء بحخب فَبات زمنية مخبدة فت بح فتإلات دخوؿ ا واء الساخن فتإلات 

 خركج كالحك  بالحك  .
السػػػػابقة تعخػػػػر ىف  كلػػػػتل ذلػػػػأ بحكػػػػ  افػػػػاص دكراف مػػػػراكح التجعيػػػػف ، كاجلػػػػخبلر بالػػػػركر أف الطػػػػرؽ

أك   ل لػػخب  ػػن  ػػعْب مػػن الحربػػات  2ا  تبػػار أف  ػػخبد الحربػػات اووجػػودة داخػػل اجملعػػف   ل لػػخب  ػػن 
 موضو ة كج ا لوجا.

كفػػػػخبر اإلشػػػػارة إذ أف انػػػػاؾ اختالفػػػػات    ػػػػر ة ك درجػػػػات حػػػػرارة ا ػػػػواء اوػػػػار  لػػػػي اوسػػػػتولات 
اذمػػر الػػرم لنػػتج  نػػا اخنعػػاض محػػخبؿ فعيػػف اوذتلعػػة للحربػػات فتقػػل   اذ ػػعل كتػػ داد   اذ لػػي 

اوكركنػػػة اووجػػػودة   اذ ػػػعل  ن ػػػا كاووجػػػودة   اذ لػػػي كالنتيجػػػة اػػػو أف ا تػػػول الر ػػػو  للنكركنػػػة 
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  حْب   أف ا تول الر و  للنكركنة اووجودة   اذ عل ل ل  %28اووجودة   اذ عل ل ل إذ 
 ف ا بتخباصع .كذلأ   هنالة مرحلة التجعي%21 إذ 

كمن أجل التغلن  لػي اػرص اوشػكلة قػاـ بحػ  م ػنحع اجملععػات اإل ػتاتيكية بتغيػّب حجػل نقػوب 
 تخبفق ا واء اجلانبية فتتس  ارص ال قوب   اذ لي كتايق   اذ عل .

كالبح  قاـ ب لادة   ػخبد ال قػوب السػعلية كالػبح  قػاـ بت كلػخب اجملععػات اإل ػتاتيكية  ػواك  توجيػا 
 ط ا واء  لي اذماكن ذات التخبفق اونذع  لل واء .لتسلي

كبح  اجملععات اإل تاتيكية ت كد بنظاـ ىكل    ر ة اوراكح لتغيّباا   مراحل التجعيف اوذتلعة 
 تبحا للإلاجة .

 HUMIDITY ٌعاً التخهي يف الططٕبٛ الٍػبٗٛ زاخن اجملفف 9-5-3

CONTROL 

وبػػػة النسػػػبية مػػػن الحنا ػػػر ا امػػػة لت ػػػني  اوكركنػػػة كالػػػٍب شنكػػػن تحػػػخب الحالقػػػة بػػػْب درجػػػة ا ػػػرارة كالر 
 قيا  نا محا مبج  درجة حرارة كر وبة من النوع السحول .

كا ػػتذخباـ اػػرص اجملسػػات ا خبل ػػة   القيػػاس ل ػػبح بػػخبكف جػػخبكل إذا   لسػػتذخبـ أنظنػػة ىكػػل    
خبكلا كبحاػػ ا لحنػػل ذاتيػػا كػػال مػػن درجػػات ا ػػرارة كالر وبػػة الخباخليػػة كاػػرص اذنظنػػة بحاػػ ا لحنػػل لػػ

 كبحا ا لحنل شبا ذايت .
نابتػة   كػل مراحػل  T/RHكاجلخبلر بالركر أف ماء صر اوكركنة  ّب قػادر  لػي ا افظػة  لػي النسػبة 

فعيػػػف اوكركنػػػة اذمػػػر الػػػرم للػػػـ  ا ػػػتذخباـ كحػػػخبة ضػػػخ البذػػػار للنإلافظػػػة  لػػػي نبػػػات اػػػرص النسػػػبة 
اػو  عػي  درجػات ا ػرارة للنإلافظػة  لػي نبػات اػرص  خ و ا   مراحل التجعيػف ، كا ػل اآلخػر

النسبة كلكػن اػرا قػخب لػندل إذ زلػادة زمػن مراحػل التجعيػف اوذتلعػة كاػرا   لن ػح بػا خ و ػا   
مرحلة التجعيف اذكلية كالٍب تكوف في ا اوكركنة    ورة بال تيكية كللـ  اذمر التذلر السرل  من 

،فحنػػخب زلػػادة  c 65-60اػػرص اورحلػػة تكػػوف درجػػة ا ػػرارة اخلارجيػػة  ا تػػول الر ػػو  للنكركنػػة كخػػالؿ
الر وبػة النسػبية الخباخليػة   بحػػ  مراحػل التجعيػف شنػػوف مػن الاػركرم تقليل ػػا كلػتل ذلػأ با ػػتذخباـ 
مركحة شعط الر وبة الخباخلية إذ اخلارج كزنػخبث ذلػأ  ػادة   اوراحػل اذخػّبة   التجعيػف كالتربلػخب 

 ة أ لي اجملعف .كتوض  ارص اوركح
بالطب  رنن توخي ا رر من الػتذلر مػن درجػات ا ػرارة الخباخليػة مػ  الر وبػة كلكػن رنػن إجػراء 

 ارا الحنل عرص م  تحول  النقر   ا رارة الخباخلية .
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كلػػتل اػػرا   اجملععػػات اإل ػػتاتيكية ا خبل ػػة با ػػتذخباـ كػػركت إلكَبكنيػػة تقػػـو بتشػػغيل مركحػػة شػػعط 
ع الر وبة النسػبية  ػن حػخب محػْب كبػالر ل مػن أف اػرص الحنليػة معيػخبة جػخبا إ  أنػا   الر وبة  نخب ارتعا 

بحػػػ  ا ػػػا ت   لن ػػػح هبػػػا لػػػرلأ لسػػػتذخبـ معتػػػاح خػػػارج إللغػػػاء اػػػرص اخلا ػػػية   بحػػػ  مراحػػػل 
 التجعيف .

DRYING STAGES

نخبما تكوف اوكركنة مازالع    ورهتا البال تيكية كاناؾ  ادة لتل التذلر من الر وبة الخباخلية  
 -نالنة مراحل تنخر   ا  تبار كنا للع :

مرحلة التجعيف اوبخبصع كارص اورحلة ىتاج خلػربة مشػغلع اػرص اجملععػات   التحامػل مح ػا ذف  -1
َبؾ  المػات   التذلر من كنية كبّبة من الر وبة الخباخلية قخب لننر بالسلن  لي جودة اوكركنػة كلػ

 اوكركنة .
مرحلػػة ا  ػػتقرار ا ػػػرارم كاػػي اورحلػػػة الالزمػػة إل ػػػادة توزلػػ  اوػػػاء داخػػل حبػػػة اوكركنػػة عيػػػث  -2

كاجلػػخبلر بالػػركر أف ا ػػخبؼ مػػن ا  ػػتقرار ا ػػرارم اػػو  8-9ل ػػبح متجػػان  كنػػا اػػو مبػػْب بالشػػكل 
اإلج ادات الخباخلية اوتبقية كليػا  لنػا كألاا ىرلر %12.5إ ادة توزل  اواء ىف اوكركنة كالٍب ر وبت ا 

بعف شخبة اإلج ادات لحتنخب تبحا لكيعية التجعيف خ و ا   يخر مرحلة   التجعيف  نخب اخنعاض 
 .  %12.5إذ  %15الر وبة من 

كالوضػػ  او ػػاذ لال ػػتقرار ا ػػرارم اػػو إجػػراء مرحلػػة التجعيػػف الن اصيػػة بسػػر ة بطي ػػة  نػػخب درجػػات 
مػػن درجػػات ا ػػرارة اخلارجيػػة مػ  تػػرؾ اوكركنػػة مػػخبة  وللػػة حػػٌب تسػػتقر كت ػػل  حػرارة منذعاػػة تقػػَبب

كلكػػن لحػػاب  لػػي ذلػػأ  ػػوؿ العػػَبة ال منيػػة الالزمػػة لتإلقيػػق ذلػػأ كشنكػػن ألاػػا   %12.5ر وبت ػا إذ 
درجػات م ولػة  ػن درجػات ا ػرارة  10-5الو وؿ لرلأ برف  درجة ا رارة للنجعػف اإل ػتاتيكي مػن 

زلادة تركي  اواء   
 الطبقات الخباخلية

توزل  متكاف  للناء ىف 
 كل الطبقات

قبل  %12.5الرطوبة النهائية 
 االستقرار

لر وبة الن اصية ا
بحخب  12.5%

 ا  تقرار
 8-9الشكل 
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 9-9الشكل 

كحػٌب لػو  T/RHالت ولة متاما م  حقن صار كذلػأ مػن أجػل ا افظػة  لػي النسػبة  اخلارجية م  إلقاؼ
امت ع اوكركنة ر وبة من ا واء الخباخلع اذمر الرم لندل إذ زلادة  ا تول الر و    بادئ اذمر 

 كلكن  ر اف ما لحود ا تول الر و  للنكركنة لوضح ػا الطبيػحع  نخب 
 ا رارم .  انت اء مرحلة ا  تقرار

إذا متع مرحلة ا  تقرار ا رارم بطرلقة  إليإلة شنكن تحب ة اوكركنة إذا كانع درجة حرارهتا قرلبة 
من درجة ا ػرارة اخلارجيػة كلكػن إذا كانػع درجػة حػرارة اوكركنػة مرتعحػة اػرا لل مػا إجػراء مرحلػة تربلػخب 

قرار ا ػػرارم بطرلقػػة  ػػإليإلة كلكػػن كاػػرص اورحلػػة شنكػػن إجراص ػػا بسػػر ة  اليػػة إذا متػػع مرحلػػة ا  ػػت
بالطب  ارا لل ما بطارلة تحنل باواء الساخن أك البارد كلكن   اجملععػات اإل ػتاتيكية ال ػغّبة اوػ كدة 
مببػػػادؿ حػػػرارم  بػػػارة  ػػػن مقاكمػػػة حرارلػػػة فػػػال لن ػػػح بصلقػػػاؼ السػػػذانات الك ربيػػػة كتشػػػغيل اوػػػراكح 

ذاتيػػا ببطػػعء كذلػػأ بعػػتح اجلػػرلالت السػػعلية للنجعػػف الخباخليػػة كلكػػن لن ػػح بػػعف تػػتل تربلػػخب اوكركنػػة 
كتشػغيل مػػراكح شػػعط الر وبػة الخباخليػػة إذا كػػاف ضػركرلا الػػتذلر مػػن ا ػواء الػػخباخلع اووجػػود بػػاجملعف 

 بخبكف تشغيل مراكح الت ولة الخباخلية .

ACCESSORIES

فقػػة الػػٍب رنػػن ا ػػتذخبام ا مػػ  اجملععػػات اإل ػػتاتيكية  لنػػا بػػعف  ػػخبد اػػرص انػػاؾ  بحػػ  اذج ػػ ة اور 
اذج  ة ل داد كلنا قلػع إمكانيػات نظػاـ الػتإلكل ىف اجملعػف اإل ػتاتيكي   حػْب تقػل اػرص اذج ػ ة 

كالٍب لتل تغرلت ا جبني  اوتغػّبات   PLCsم  ا تذخباـ أنظنة ىكل حخبل ة م ل أج  ة التإلكل اوربمج
لحػرض دنػوذج جملعػف إ ػتاتيكي لػتل  9-9ات التجعيػف للننتجػات اوذتلعػة كالشػكل اخلا ة مبذطط

، كفينػا للػع أاػل اذج ػ ة  ( PREFESSIONAL PASTA  الػتإلكل فيػا بػعج  ة ىكػل مػربمج ) لػة
   -اورفقة:

ج ػػػػاز ينػػػػوميَب مبجػػػػ   بػػػػارة  ػػػػن مقاكمػػػػة  -1
مادلة لقياس  ر ة ا واء كدرجة ا ػرارة اللإلظيػة 

 جملعف  نخب نقاط خمتلعة. لل واء داخل ا
نرمومَب لقياس درجة حرارة اوكركنة للتعكػخب  -2

من اقَباب درجة حرارة ا واء الخباخلع م  درجػة 
حػػػػػرارة اوكركنػػػػػة كمػػػػػن   فإلػػػػػر كعػػػػػاءة  نليػػػػػة 

 التبادؿ ا رارم 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

256 
 

ج ػػػاز قيػػػاس ر وبػػػة اوػػػواد اخلػػػاـ كاونػػػتج فحنليػػػة قيػػػاس ر وبػػػة اوػػػواد اخلػػػاـ )دقيػػػق أك  ػػػينولينا (  -3
م من أجل ضبط كتحخبلل خمطط التجعيف  لي أ اس اخلربة أك ا سابات النظرلة كمن   ضبط ضركر 

درجػػػات ا ػػػرارة كالر وبػػػة النسػػػبية كالػػػ من الػػػالـز لكػػػل مرحلػػػة فبػػػخبكف أج ػػػ ة قيػػػاس ر وبػػػة ل ػػػبح مػػػن 
لبػػْب خمطػػط دنػػوذجع لبػػْب مراحػػل فعيػػف  19-9ال ػػحن  نليػػا ضػػبط مراحػػل التجعيػػف ،كالشػػكل 

 -،حيث تقسيل مراحل التجعيف إذ :  ( PREFESSIONAL PASTA  ) لة    Kاوكركنة 
 PRE-DRYINGالتجعيف اوبخبصع )التجعيف السطإلع (  -1
  DRYING التجعيف )إ ادة توزل  اواء (   -2

 STABILIZATIONا  تقرار) التربلخب(  -3

 11-9الشكل 

 زمن الحنلية بالسا ة
 ولة

ة او
خبرج

 بال
 واء

رة ا
حرا
جة 
 در

ركنة
اوك
وبة 

لر 
ولة 

 او 
سبة

 الن

 الت ولة
 مبلل
 مبلل قليال
 محلق

 هتولة فعيف 

10-9الشكل   
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  -لحرض  خبة دناذج للنجععات اإل تاتيكية من  نا ة الشركات التالية: 11-9كالشكل 
 VALESI STORCIشركة                      SANDORE شركة
 BUHLERشركة                     ITALPASTشركة 

STATIC DRYERS TROUBLES

 CRACKING املشهمٛ األٔىل ) تشطر املهطٌٔٛ ( 9-8-1

الحربػػات إذ اجملععػػات اإل ػػتاتيكية  ػػوؿ الػػ من الػػالـز لتإلنيػػل الطػػاك ت كر ػػ ل بالحربػػات   نقػػل 
كا خبؼ او تقليل ارا ال من قخبر اإلمكاف كذلأ من أجل  خبـ  طػي الػ من الػرم تظػل فيػا اوكركنػة 

 متعظة عالت ا الطبيحية كالٍب تتعنر بالبي ة ا يطة .
ت ػا   هنالػة كاجلخبلر بالركر أف موا عات اوكركنة الٍب لتل ىنيل ا   بخبالة التإلنيل تتغػّب  ػن م يل

التإلنيل كارا لحتنخب  لي  ػوؿ فػَبة التإلنيػل كتػركؼ  ػالة الحنػل مػن حيػث درجػة ا ػرارة كالر وبػة 
النسبية كمن   لندل ذلأ إذ إحخباث شركخ   بح  حبات اوكركنة من بخبالة مراحل التجعيف إذ 

 هنالت ا .
 -طريقة التغلب على ىذه المشكلة :

   ؿ منطقة الحنل  ن البي ة اخلارجية . -1
 تقليل زمن التإلنيل . -2
 تسذْب اوكركنة مبخبصيا    ياب الت ولة قبل البخبء العحلع للتجعيف إل ادة التجان  للنكركنة.  -3

لبػػػْب أزمنػػػة التإلنيػػػل الالزمػػػة لتإلنيػػػل  عػػػف إ ػػػتاتيكي بحػػػربتْب أك أربحػػػة  ربػػػات  1-9كاجلػػػخبكؿ 
مػػػل  كىنيػػػل  عػػػف  60X120 اكلػػػة أبحاداػػػا  30 ػػػا زنتػػػول  لػػػي بطػػػاك ت مكركنػػػة ق ػػػّبة كػػػال من

مشا ػة  و ػا  36إ تاتيكي  بحػربتْب أك أربحػة  ربػات بشػنا ات مكركنػة  وللػة كػال من ػا زنتػول  لػي 
  ل تبحا للطاقة اإلنتاجية للنكب  اوستذخبـ . 112
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 1-9الجدول 
زمن تحميل  عربة  2 زمن تحميل عربة  4زمن تحميل 

 36عربو بها 
شماعة طولها 

 سم112

زمن تحميل عربة 
طاولة 30بها 

60X120  مم
 بالدقائق

الطاقة 
اإلنتاجية 
 للمكبس

شماعا
 ت

شماعا طاوالت
 ت

 طاوالت

432 288 216 144 108 72 50 
268 216 134 108 67 54 80 
216 172 108 86 54 43 100 
180 144 90 72 45 36 120 
144 116 72 58 36 29 150 
108 88 54 44 27 22 200 

88 68 44 34 22 17 250 
72 56 36 28 16 14 300 

  LONG TIMEاملشهمٛ الجاٌٗٛ ) طٕه ٔقت التجفٗف ٔوشانن أخطٝ (9-8-2

 ػػخبـ  ػػإلة النسػػبة بػػْب درجػػة ا ػػرارة/ الر وبػػة النسػػبية لغرفػػة التجعيػػف كلنػػتج  ػػن ذلػػأ اوشػػكلتْب 
 -التاليتْب :

 كقع  ولل جخبا للتجعيف  -1
 أخرل . مشاكل -2

 -فنن اوحركؼ أف  نليات التجعيف تتل بالتإلكل ىف :
 زمن كل مرحلة فعيف - ر ة اواء التجعيف  -درجة ا رارة   -الر وبة النسبية 

كالرم لحطي كزف البذار باجلراـ لكل كيلوجراـ من ا واء اجلاؼ  نخب قيل 2-9كبالَبكي  ىف اجلخبكؿ 
  ل زصبق . 76ة ك نخب ضغط داخلع لساكل خمتلعة لخبرجات ا رارة كالر وبة النسبي

 2-9الجدول 
 %RHاٌشعىبت إٌسبُت 

100 90 80 70 60 50 40 30  

ف 
فُ
ج
اٌخ

ز 
حُ

ٌ 
فت

جب
 اٌ

سة
شا

ح
 اٌ

ث
جب

س
د

c
 

27.2 24.4 21.6 18.8 16 13.3 10.6 7.92 30 

36.6 32.7 28.9 25.1 21.4 17.8 14.1 10.5 35 

48.8 43.6 38.5 33.4 28.4 23.5 18.7 13.9 40 

65 57.9 50.9 44.1 37.4 30.9 24.5 18.2 45 

86.2 76.5 67.1 57.9 49 40.3 31.8 23.6 50 

102 90.5 79.1 68.1 57.5 47.2 37.2 27.5 53 

121 107 93.1 80 67.4 55.2 43.4 32 56 

144 127 110 94.2 79 64.5 50.6 37.2 59 

181 158 137 117 97.5 79 61.7 45.2 63 

217 189 162 137 114 92.2 71.6 52.2 66 

276 239 203 171 140 113 87.3 63.2 70 
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 جنخب أف كزف البذار اووجود   حي  التجعيف ل داد م  زلادة درجة ا رارة .
 -أوال وقت  غير عادى في التجفيف :

لادة الت ولة ىف  ادة  نخبما لتحرض م نحع اوكركنة  رص اوشكلة لقوموا برف  درجات ا رارة كز 
 -حْب أف مكنن اوشكلة لكوف  ا للع :

 من  خبـ كعاءة كحخبة شعط الر وبة من حي  التجعيف . -3
 56من  خبـ ضبط الر وبة النسبية  واء  رفة التجعيف  لي  بيل او اؿ إذا كانع درجة ا رارة  -4

c   80ء تكوف الكنية اوتو طة للبذار   ا وا  %70كالر وبة النسبية الخباخلية g/kg   56، ك نخبc  
لكػل كيلػوجراـ اػواء جػاؼ كلكػوف العػرؽ بػْب  121gفاف كنيػة صػار اوػاء الالزمػة لتشػب  ا ػواء اجلػاؼ 

إذ  %70فػػصذا حػػخبث زلػػادة للر وبػػة النسػػبية الخباخليػػة نتيجػػة للتجعيػػف مػػن  (80-121)ا ػػالتْب اػػو 
 28gر حالة التشب  كا الة الحادلة  ي بح العرؽ بْب كزف البذا OC 56م  بقاء درجة ا رارة   80%

كمن   لقل محخبؿ صر اواء من اوكركنة فػصذا   تحنػل شػعا ات البذػار ب ػورة  ػإليإلة فػاف ال لػادة  
  الر وبة النسبية  وؼ تقلل من  ر ة التجعيف كلحترب ارا م ػا  تقرلبػا بػخبكف الػخبخوؿ   تعا ػيل 

يػة النسػبة بػْب درجػة ا ػرارة / الر وبػة النسػبية فنػن مراحل التجعيػف كلكػن شنكػن مػن خاللػا محرفػة أذن
لن ل بح اوقخبكر التذلر مػن ر وبػة اوكركنػة حػٌب    %100اوحركؼ أنا إذا ك لع الر وبة النسبية 

 كلو مت زلادة درجة ا رارة ك ر ة ا واء الخباخلع .
 ثانيا المشاكل األخرى

ضبط النسبة بْب درجة ا رارة كالر وبة  فينا للع بياف باوشاكل الٍب شنكن أف تَبتن من  خبـ
 النسبية للإلي  الخباخلع لغرفة التجعيف .

 شركخ  ولية قرلبة من أماكن قط  اوكركنة . -1
مػػػػل كىف  1ب ػػػور حو ػػػا ت ػػػػخبع أك تشػػػرخ خ و ػػػػا   اوكركنػػػة الطوللػػػة الػػػػٌب أقطاراػػػا أكػػػػرب مػػػن -2

 مل .  0.6اوكركنة الق ّبة الٍب اك ا أكرب من 
 stripperكركنػػػػة اإل ػػػػباكٌب الطوللػػػػة كتكسػػػػراا أننػػػػاء تقطيح ػػػػا باونشػػػػار اشاشػػػػة كيحػػػػاف او -3

machine  . 
 اشاشة اوكركنة كتكسراا أنناء الطبخ . -4
 ت ور بق   عراء داكنة   اوكركنة . -5
م ػل   nested & coiled المات تشػوص خمتلعػة خ و ػا   اوكركنػة الطوللػة كاوكركنػة اخلا ػة  -6

 التواء اوكركنة .
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بالػػركر أف ت ػػور البقػػ  ال ػػعراء الخباكنػػة   اوكركنػػة لنػػتج مػػن تكػػانف صػػار اوػػاء   ا ػػواء  كاجلػػخبلر
كتسػػاقطا  لػػي اوكركنػػة مػػػن  ػػقف اجملعػػف كلنػػػتج ذلػػأ مػػن خعػػ  درجػػػات ا ػػرارة كارتعػػاع الر وبػػػة 

بية كر وبة نس 66cجنخب أنا  نخب درجة حرارة  1النسبية داخل اجملعف اإل تاتيكي فبالحودة إذ اجلخبكؿ 
مػػن صػػار اوػػاء فػػصذا  اخنعاػػع درجػػة  137g/kgفػػاف كػػل كجػػراـ مػػن ا ػػواء اجلػػاؼ زننػل  %70تسػاكل

بػػخبكف شػػعط لبذػػار اوػػاء اووجػػود داخػػل  رفػػة التجعيػػف فػػاف كنيػػة صػػار اوػػاء اػػرص  56cا ػػرارة لت ػػبح 
يإلخبث كبالتػػاذ  ػػ 121g/kg ػػوؼ تتجػػاكز كنيػػة البذػػار الالزمػػة لتشػػب  ا ػػواء اجلػػاؼ كالػػٍب تسػػاكل 

مػػن صػػار اوػػاء كحيػػث أف درجػػة حػػرارة اوكركنػػة  ػػادة تكػػوف أقػػل مػػن درجػػة حػػرارة  15gتك يػػف  ػػواذ 
ا ػواء بحػخبة درجػات م ولػػة اذمػر الػرم لنػتج  نػػا تك يػف أكػرب لبذػار اوػػاء  لػي اوكركنػة كالػٍب سنتلػػف 

عراء داكنػة حػػٌب توزلحػا  لػي اوكركنػة كاػرا القطػرات تسػتقر  لػي  ػطح اوكركنػة مسػببة ت ػور بقػ   ػ
 بحخب التجعيف الن اصع للنكركنة ، اذمر الرم رنحل مظ ر اوكركنة  ّب جراب .

ك لػػي كػػل حػػاؿ فػػاف اوشػػكلة الكػػربل مػػن  ػػقوط قطػػرات مػػاء مػػن اذجػػ اء اوحخبنيػػة للنجعػػف إذ 
 السقف اوحلق  لتتجن  فوقا   تسقط بحخب ذلأ اذ  طح اوكركنة كبالطب  ارا لنتج نتيجة لحنليات
 التشغيل اخلا   لحنليات التجعيف أك  خبـ  نل مراكح شعط الر وبة الخباخلية بطرلقة  إليإلة .

 DIFFERENT CASES املشهمٛ الجالجٛ ) حاالت خمتمفٛ لمتجفٗف( 9-8-3

 يػػػػاب انتظػػػػاـ الت ولػػػػة الخباخليػػػػة كاػػػػرص اوشػػػػكلة  ػػػػحبة ا ػػػػل فػػػػاختالؼ  ػػػػر ات ا ػػػػواء   النقػػػػاط 
حػػرب  ػػن مشػػكلة   ت ػػنيل اجملعػػف اذمػػر الػػرم لػػندل لحػػخبـ ا تػػ اف   اوذتلعػػة    رفػػة التجعيػػف ل

حالة اونتج كارا لحتنػخب  لػي موقػ  اونػتج داخػل  رفػة التجعيػف كاػرا قػخب لػندل إذ إمكانيػة ا  ػوؿ 
 - لي نالنة حا ت خمتلعة للنكركنة كنا للع :

 . %12.5مكركنة جافة ر وبت ا أقل من  -1
 . %12.5مكركنة جيخبة ر وبت ا  -2
 .  %12.5مكركنة ر وبت ا أ لي من  -3

كلحػػػالج اػػػرص اوشػػػكلة رنػػػن قيػػػاس  ػػػر ة ا ػػػواء   أ لػػػي كأ ػػػعل كجػػػانيب اجملعػػػف با ػػػتذخباـ ج ػػػاز 
اآلنػوميَب فػصذا كػػاف انػاؾ فركقػػات رنػن ىخبلػػخب العػرؽ وحرفػػة اػل كبػػّب بالقػخبر الػػرم لػندل إذ إحػػخباث 

أنػػػا شنكػػػن محاجلػػػة العركقػػػات البسػػػيطة بوضػػػ  تعاكتػػػات كبػػػّبة   ر وبػػػة اونػػػتج الن ػػػاصع كاجلػػػخبلر بالػػػركر 
موج ػػػات اػػػواء ل لػػػادة تركيػػػ  ا ػػػواء   النقػػػاط الحخبشنػػػة الت ولػػػة أك زلػػػادة قطػػػر فتإلػػػات امػػػرار ا ػػػواء   

 اذماكن القليلة الت ولة .
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مػن  ػر ة ا ػواء كاجملعػف  6 / 1 : 1/4ك ػادة شنكػن القػوؿ بػعف  ػر ة ا ػواء كاجملعػف منػل لسػاكل 
ت التإلنيل كلحتنخب ذلأ  لي الَبكين الخباخلع لغرفة التجعيػف كاوسػافة بػْب الطػاك ت فارغ من  ربا

 m/s 2.5:3 .كاجلػخبلر بالػػركر أف  ػػر ة ا ػػواء  نػػخب اوبػادؿ ا ػػرارم الحلػػوم للنجعػػف  ػػادة تسػاكل 
 كذلأ  لاناف  خبـ ضحف تخبفق ا واء داخل  رفة التجعيف  نخبما تكوف الغرفة  لوءة بالحربات .

 -يلي بيان بأىم األمور التي تهم مصنعي المكرونة :وفيما 
 كنية اواء اوطلوب ن   ا من اوكركنة لتقليل ا تول الر و  للنكركنة . -3

)FRH-) / (100FRH– I( RHp= ww w 
 -حيث أن :

 ww كزف اواء اوطلوب ن  ا من اوكركنة   مرحلة فعيف محينة بالكيلوجراـ
 wp رحلة التجعيفكزف اوكركنة  نخب بخبالة م

 RHI الر وبة النسبية البخباصية للننتج   مرحلة التجعيف
 RHF الر وبة النسبية الن اصية للننتج   مرحلة التجعيف

 حساب حجم الهواء المطلوب للتجفيف فى مرحلة معينة للتجفيف -4
 اوحادلة التالية تحطي حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة للتجعيف

/ ssww   =wa  V 
 -حيث أن :

 Va حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة باوَب مكحن
 ww كزف اواء اوطلوب ن  ا من اوكركنة ىف مرحلة فعيف محينة بالكيلوجراـ

 ssw الوزف النو ع للبذار  نخب تركؼ التشغيل الخباخلية
 الزمن الكلى لمرحلة التهوية . -3

 -ال من الكلي ورحلة الت ولة : اوحادلة التالية تحطي
t = Va /  (Va

’ x 60) 
 -حيث أن :

 Va حجل ا واء اوطلوب للتجعيف ىف مرحلة محينة باوَب مكحن
 ’Va باوَب مكحن   ال انية m3/secمحخبؿ تخبفق ا واء ىف اجملعف  ا نل 

 t ال من الكلي ورحلة الت ولة بال انية 
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 12 -9الشكل 
121212112 

 -مثال :
 %75،الر وبػػة النسػػبية   65cدرجػػة حػػرارة داخػػل اجملعػػف ا بتػػخباصع  -كػػاف :إذا   ww,Va, tأكجػػخب 

، محػخبؿ تػخبفق ا ػواء  اوتو ػط   اجملعػف اونتلػ    m3/s 0.3 ،محػخبؿ تػخبفق ا ػواء   اجملعػف العػارغ 
0.0 5 m3/s  كزف اوكركنة  نخب هنالة مرحلة التجعيف اوعخوذة ىف ا  تبار  نخب ر وبة نسبية للنكركنة

  kg 170.0، كزف اوكركنػة  نػخب بخبالػة الػخبخوؿ للنجعػف ا بتػخباصع   80kg .165تسػاكل   18%
 .  %20با تبار أف الر وبة النسبية للنكركنة ىف ارص ا الة 

 -اإلجابة :
ww = wp  ( RHI –RHF) / (100-RHF) 

                                 ww =  170.0(20-18)/(100-18) =4.0146 kg                 

                                  Va=ww/ssw 
أم   141g/kgفػاف كزف البذػار  %75كر وبػة نسػبية  65c نػخب درجػة حػرارة  7-9كمػن اجلػخبكؿ 
0.141 kg/ kg   . 

                                  t = Va /  (Va
’ x 60)               

                                  Va = 4.0146/0.141 =29.404 m3 
                                   t =29.404/0.5 x 60= 9.8min 

ك  ا قيقػػة فػػاف اجملععػػات اإل ػػتاتيكية الػػٍب  ػػا  ػػحات متو ػػطة رنػػن أف تػػ كد بنظػػاـ لتغيػػّب  ػػر ة 
 -ا واء أنناء مرحلٍب التجعيف الرصيسية :

 ػػر ة تػػخبكلر ا ػػواء  اليػػة فنازالػػع اوكركنػػة    مرحلػػة التجعيػػف ا بتػػخباصع حيػػث رنػػن أف تكػػوف -1
 ال ورة البال تيكية  كشنكن للنكركنة أف تتذلر من اواء بخبكف اج ادات ضارة .

مرحلة التجعيف فحنخبما تكوف اوكركنة مازالع   ال ورة البال تيكية رنن أف تكوف  ر ة تخبكلر -2
 ػطح اوكركنػة بػخبكف إحػخباث اج ػادات داخليػة  اوكركنة محتخبلة ك وللة للتذلر من اواء اووجػود  

 قخب تندل إذ إحخباث تلعيات باوكركنة .
املشهمٛ الطابعٛ ) تشٕٓ 9-8-4

 DEFORMITY ٔاٌبعاج ٔالتٕاٞ املهطٌٔٛ (

تشػوص اوكركنػػة كانبحاج ػا كاػػرص اوشػكلة ىػػخبث  
مػػػػػػ  بحػػػػػػ  أنػػػػػػواع اوكركنػػػػػػة الق ػػػػػػّبة   اوكركنػػػػػػة 

nested  كاوكركنػػػةcoiled  جػػػة  ػػػخبـ متا ػػػأ نتي
الحجْب كالنافة  ن تخباور الشبكة اجليلوتينية كارا 
لنػػػػػػتج إمػػػػػػا لتػػػػػػخباور اخلػػػػػػواص الطبيحيػػػػػػة للػػػػػػخبقيق أك 
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السػػينولينا اوسػػتذخبمة أك نتيجػػة  رتعػػاع درجػػة حػػرارة أ ػػطوانة أك رأس اوكػػب  أك زلػػادة العجػػوة بػػْب 
 ت التجعيف .الربشنة كالقنير كارص اوشاكل  يح ا تكوف موجودة قبل بخبء  نليا

كانػػاؾ  ػػبن يخػػر كاػػو اخػػتالؼ الت ولػػة كالػػرم لكػػوف ضػػارا باوكركنػػة الطوللػػة ب ػػعة خا ػػة فػػصذا 
 زادت كنية ا واء كا رارة الٍب ت ل للنكركنة زنخبث تقلر للكيحاف كمن   تنإلِب 

 ة اوكركنة ج ة اجلانن الرم تتقلر أك ر كإذا   ن ل  الة ا ت اف بسر ة تظل اوكركنة منإلني
كنػا اػع كشنكػن أف زنػخبث تكسػػر للنكركنػة  نتيجػة للػتقلر ال اصػػخب ، كت ػبح  نليػة تحب ػة اوكركنػػة 
هبرص ال ورة شعء    الة ال حوبة خ و ا  نخب ا تذخباـ اوناشّب اذتوماتيكية نتيجة  لتواء اوكركنة 

 بطرلقة تحاك     نلية التحب ة .
 -طرق التغلب على ىذه المشكلة :

ر ة ا ػػػواء داخػػػل اجملعػػػف ككػػػرلأ ضػػػبط  ػػػر ة ا ػػػواء   مرحلػػػة التجعيػػػف القبلػػػع  نػػػل فػػػان   ػػػ
 كالتجعيف كزمن نا  ) حل اوشكلة ال ال ة ألاا(.

كشنكػػن  كػػ  افػػاص دكراف مركحػػة الت ولػػة للو ػػوؿ لالتػػ اف ا ػػرارم كاػػرا لكػػوف فحػػاؿ  نػػخبما تكػػوف 
كذلػأ أننػػاء تغػّب حالػػة   (55C-45 ) نػخب درجػػات حػرارة داخليػة  %24-23ر وبػة اوكركنػة أقػػل مػن 

اوكركنػػة مػػن ا الػػة البال ػػتيكية إذ ا الػػة اورنػػة ، كلكػػوف مػػن الاػػركرم حسػػاب كنيػػة اوػػاء اوطلػػوب 
لوضػػػػح  12-9ن   ػػػػا مػػػػن اوكركنػػػػة   كػػػػل مرحلػػػػة فعيػػػػف خ و ػػػػا اوكركنػػػػة الطوللػػػػة ، كالشػػػػكل 

 ػوص كاػرا زنػخبث ب ػعة  امػة   التشرخات الٍب ىخبث   كيحاف اوكركنة اإل ػباكٌب  لػي كجػا اخل
  ي  أنواع اوكركنة الطوللة .

 SEPSIS  املشهمٛ اخلاوػٛ ) تعفَ املهطٌٔٛ أثٍاٞ التجفٗف ( 9-8-5

 نػػػخب ا نػػػل الكامػػػل  55Cمحظػػػل اجملععػػػات اإل ػػػتاتيكية م ػػػننة  لػػػي أف ت ػػػل إذ درجػػػة حػػػرارة 
كشنكػػن  56Cو ػػوؿ إذ درجػػة حػػرارة كأ لػػن اوػػودلالت اوتاحػػة   اذ ػػواؽ شنكػػن  ػػا إمػػخباد حػػرارة لل

شنكػػػن أف ىػػػخبث تحعػػػن  45:50Cالقػػػوؿ بػػػعف إجػػػراء  نليػػػة التجعيػػػف   نػػػخب درجػػػات حػػػرارة أقػػػل مػػػن 
للنكركنػػة نتيجػػة لتكػػانر البكَبلػػا كل ػػبح لػػوف اوكركنػػة بااػػع ،  كشنكػػن التغلػػن  لػػي مشػػكلة الػػتحعن 

شػػعط ر وبػػة مػػن اواكينػػة كهبػػرص دقيقػػا بػػخبكف تشػػغيل مػػراكح ك بػػخبكف  20كذلػػأ بتسػػذْب اوكركنػػة وػػخبة 
الطرلقػػة حن ػػل  لػػي فػػان  كامػػل للنكركنػػة لتحػػول  ا ختالفػػات الػػٍب حػػخبنع أننػػاء التإلنيػػل، بحػػخب 

دقيقػا مػ   30ذلأ نوقف  نلية تسذْب اوكركنة ك لكػن نقػـو بتسػذْب اواكينػة بتشػغيل ا فار ػة وػخبة 
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درجػات كرنػػن  10ا بتخباصيػة عػػواذ  تشػغيل الت ولػة  نػػخب درجػة حػرارة اكػػرب مػن درجػة حػػرارة التجعيػف
 إلقاؼ التسذْب اوبخبصع أنناء التإلنيل م  إلقاؼ كال من الت ولة كشعط الر وبة .

STABILIZATION AND 

COOLING

   أحيانا تتحرض وشكلة تشقق أك تشرخ اوكركنة   اذكياس بحخب ت نيح ا بحخبة ألاـ كزنخبث ذلأ
اوكركنػػة الطوللػػػة أك ػػر من ػػػا   حالػػة اوكركنػػػة الق ػػّبة كذلػػػأ زنػػخبث  ػػػادة نتيجػػة وشػػػكلة ا  ػػػتقرار 

 ا رارم   مرحلة التذ لن السابقة لحنلية التحب ة .
فػػصذا حػػخبنع  نليػػة التحب ػػة مباشػػرة بحػػخب انت ػػاء  نليػػات التجعيػػف فػػاف  نليػػة ا  ػػتقرار  ػػتإلخبث 

ات اإل ػتاتيكية  ػّب مػ كدة بحنػل اػرص اورحلػة كالػٍب ىتػاج ل لػادة درجػة تلقاصيا كلسوء ا ػظ فػاف اجملععػ
ا رارة  شػر درجػات أ لػي مػن درجػة حػرارة التجعيػف الن ػاصع كزلػادة الر وبػة الخباخليػة   اجملعػف مػ  
 ياب الت ولة ون  اونتج من التحرض إذ خع  زاصخب للر وبة كشنكن الو وؿ لرلأ با تذخباـ كحخبات 

ة من اذنواع اووجودة   اذ واؽ لَبزل  اوػاء ك ػو  للر وبػة النسػبية اوطلوبػة ، كمػ  ارتعػاع ترزل  ك ربي
درجة ا رارة   هنالة مرحلة التجعيف ف را  وؼ شنن   نلية تك يف اواء كمن الرلسالن السابق فاف 

رم لندل  خنعاض درجة م ولة اذمر ال 55دقيقة  نخب درجة حرارة  30زمن ا  تقرار ا رارم تساكل 
ك ر اف ماتحود لوضح ا الطبيحع مرة أخرل   مرحلة التربلػخب التاليػة مػ   0.1ا تول الر و  للنكركنة 

  ياب الت ولة .
كىف مرحلة التربلخب اجلربم شنكن القوؿ بعف اجملععات او كدة هبرص اإلمكانيػة قليلػة حيػث رنػن تشػغيل 

  تقرار ليسع ضركرلة للنكركنة الق ّبة إذا   لكن قطراا شعاط الر وبة كاجلخبلر بالركر أف مرحلة ا
ملينػَب  1.3كم  اوكركنة الطوللة الٍب قطراػا أكػرب مػن   1.5ملينَب أك  ا محامل  حوبة أكرب من  10

 حيث  أف محامل ال حوبة لساكل: 
K = Sa2 / Sc 

 -حيث أن:
 K محامل ال حوبة

 Sa2 اوساحة السطإلية 

 Sc ا يط اخلارجع 
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 الباب العاطر 

 اجملففات احلديثة للخطوط القصرية 
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 المجففات الحديثة للخطوط القصيرة

لتكػػوف اجملعػػف ذك  ا  ػػاصر مػػن اياكػػل محخبنيػػة مبطنػػة مػػن اخلػػارج جبػػخبراف مػػن مػػواد  ازلػػة جيػػخبة ونػػ  
 -خلطوط ا خبل ة  ا للع :تسرب ا رارة كالر وبة إذ خارج اجملعف ك ادة تتعلف  ععات ا

  عف اات ازم لتشني  اوكركنة الساقطة من ج از تقطي  اوكركنة . -1
  عف ابتخباصع للتجعيف اوبخبصع للنكركنة . -2
 .%12.5-%12 عف هناصع للو وؿ باوكركنة إذ متول ر و   -3

السػػاخن  كسنتلػػف ت ػػنيل اػػرص الوحػػخبات مػػن حيػػث كضػػ  اوػػراكح كالبطارلػػات كمػػراكح إدخػػاؿ ا ػػواء
اخلارجع كمراكح  إلن الر وبػة الخباخليػة كمسػارات اػواء التجعيػف كأنظنػة الػتإلكل   اجملععػات مػن 

 -شركة ذخرل كمن مود لل آلخر  كلكن ا تشَبؾ   النقاط التالية :
كذلأ بالتإلكل       Tلتل التإلكل   مناخ اجملععات الخباخلع بالتإلكل   درجة ا رارة الخباخلية-أ

 الخباخل للبطارلات . كنية اواء
بػػػالطرؽ  لػػػتل الػػػتإلكل   الر وبػػػة النسػػػبية الخباخليػػػة أك فػػػرؽ درجػػػات ا ػػػرارة اجلافػػػة كالر وبػػػة-ب

 -التالية :
 . بالتإلكل   محخبؿ تخبفق ا واء اخلارجع بحخب تسذينا إذ داخل اجملعف 
  .التإلكل   محخبؿ خركج ا واء الر ن من داخل اجملععات إذ اخلارج 
    محخبؿ حقن صار ماء لرف  الر وبة النسبية الخباخلية )   بح  اخلطوط ( . التإلكل 

SHAKERS

) الشػيكر (اػػو أكؿ مراحػل التجعيػػف حيػث لسػػتقبل حبيبػػات    SHAKERلحتػرب اجملعػػف ا اتػ ازم
 -كفينا للي فواصخبص :  PASTA CUTاوكركنة الساقطة من ج از تقطي  اوكركنة

مػن ا تػول الر ػو  للنكركنػة  % 4-3  حبيبات اوكركنة حيث لتل نػ ع نسػبة تػَباكح مػابْب تشني -1
  ا رنحل اوكركنة قادرة  لي ىنل ال خبمات أنناء نقل ا إذ اجملعف ا بتخباصع .

 120-90قتل البكَبلا اووجودة   اوكركنة نتيجة لتحرلا ا إذ اواء  اخن ت ل درجة حرارتا إذ -2
  ولة .درجة م

 تنشيط اواء كىرلكا   اوكركنة الطرلة حٌب لس ل ن  ا   مرحلة التجعيف التالية .-3
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او قبة السطح كالٍب تتإلرؾ حركة اات ازلة بنظاـ  اإل تانلستيلكلتكوف اجملعف ا ات ازم من  اكلة من 
 ػػطة  نو ػػة مػػن محػػْب لحتنػػخب  لػػي الت ػػنيل كلػػتل دفػػ  ا ػػواء السػػاخن مػػن أ ػػعل الطاكلػػة ذ لػػي بوا

اوراكح كبطارلات اواء الساخن كلكوف اجملعف ا ات ازم مغلق من  ي  اجلوانن كلوجخب مركحػة شػعط 
 م كدة بوابة للتإلكل   خركج ارا ا واء الساخن اوشب  بالر وبة للذارج ،

لحػػػػػرض  ػػػػػورة   عػػػػػف ااتػػػػػ ازم خلػػػػػط ق ػػػػػّب بربشنػػػػػة كاحػػػػػخبة  مػػػػػن إنتػػػػػاج شػػػػػركة  1-19كالشػػػػػكل 
ANSELMO  . 

 
  ANSELMOلحرض  ورة   عف اات ازم خلط ق ّب بربشنتْب من إنتاج شركة  2-19كالشكل 

 

1-10الشكل   

2-10 الشكل  



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

269 
 

 لحرض خمطط توضيإلع جملعف اات ازم  إلطاذ . 3-19كالشكل 

 -حيث أن :
 مسار اوكركنة القادمة من كحخبة تقط  اوكركنة إذ الشيكر 1
 السطح ا ات ازم اذكؿ للشيكر 2
ذكؿ للشيكرالسطح ا ات ازم ا 3  

 السطح ا ات ازم اذكؿ للشيكر 4
 مراكح تخبكلر ا واء بالشيكر 5
 خمرج الشيكر  6

ن  قية تتإلكل   محخبؿ خركج ا واء الر ن من الشيكرإبوابة  7  

 خمرج ا واء الر ن اخلارج من الشيكر 8

 مركحة شعط ا واء الر ن 9
بص طػػاء ااتنػػاـ زاصػػخب بػػاجملعف ا اتػػ ازم فحنلػػع  لػػي  كلقػػخب قامػػع الشػػركات او ػػنحة و ػػان  اوكركنػػة

زلادة  خبد اذلواح او قبة ا ات ازلة ككرلأ  خبد مراكح كبطارلات التجعيف كإضػافة نظػاـ ىكػل كامػل 
   درجة ا رارة الخباخلية كالر وبة النسبية متاما كنا او ا اؿ   اجملععات ا بتخباصية .

لبػْب كيعيػة نقػل  لطػاذإجملعػف ااتػ ازم خلػط ق ػّب مودلػل لبػْب خمطػط توضػيإلع  4-19كالشكل  
 ا ركة اذ ا  اصر ا ات ازلة.

2 

5 

1 
7 

9 

4 
3 

6 

3-10الشكل   
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 -حيث أن :
 1 كحخبة تقطي  اوكركنة

 2 خمارج كحخبة تقطي  اوكركنة
 3 مركحة ا تن اؼ الر وبة ال اصخبة   الشيكر

 4  نو ة تشغيل ا  اصر 
 5  نود نقل ا ركة ا ات ازلة للإل اصر 

 6 الشيكر جسل
 7 فتإلات دخوؿ ا واء اخلارجع إذ الشيكر 

 8 مراكح تخبكلر ا واء بالشيكر 
 9 بطارلة تسذْب

 10 ا  اصر
 11 كحخبات تحليق كنقل ا ركة للإل اصر 

 لبْب قطاع    نو ة نقل ا ركة   اصر الشيكر  . 5-19كالشكل 
 

2 2 2 

1 
2 

11 

5 10 

3 

4 

8 

9 

6 7 
4-10الشكل   
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 -حيث أن :
 1,2,3 نقاط تحليق ا  اصر

 4 ركة ا ات ازلة  نود نقل ا 
 5  ارة  مرك لة  رؾ اإلدارة 

 6 كزف حخباؼ

 
 لحرض قطاع توضيإلع  لي  نا ر التحليق الت البية . 6-19كالشكل 

 -حيث أن :
 1 الغالؼ اخلارجع م نوع من ا خبلخب

 2 قط  من اجللخب اوطا ع 
 3 مبيع  نود الت بيع

2 

3 
6 6 6 

1 1 

3 
2 

1 

3 

2 

 
5 4 

5-10الشكل   
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 حخبة تقطي  اوكركنة م  اوكب  .لبْب كض  الشيكر م  اوكب  كك  7-19كالشكل 
 -حيث أن :

 اوكب  1
 كحخبة تقطي  اوكركنة 2

 الشيكر 3

 
لحػػرض دنػػوذج وكػػب  خػػط ق ػػّب ككحػػخبة تقطيػػ  اوكركنػػة ك الشػػيكر خلػػط ق ػػّب  8-19كالشػػكل 

 .  SASIB BRAIBANTI ن  ا ة من إنتاج شركة  2 اقتا اإلنتاجية 
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 THERMAL CYCLES السٔضات احلطاضٖٛ 11-2-1

 لبْب دكرة التسذْب لشيكر خط ق ّب إلطاذ . 9-19الشكل 
 -حيث أن :

 1 مب  فتح ك لق لخبكل 
 2 مب  للتإلكل   التخبفق لخبكلا

 3 مرشح
 4  خباد درجة حرارة

 5 لو ل جب از التإلكل اوربمج PT100   درجة حرارة ماء  راز 
 6  خباد ضغط م كد مبإلب  لخبكل

 7 فق من النوع النيوماتيكي ب النة مسارات ناـ ىكل   التخب
 8 ي  رجح ناـ 

 9 ماذة ك ربية
 10 مراكح الشيكر

 11 بطارلات الشيكر الخباخلية
لو ل جب از التإلكل اوربمج وحرفة درجة  PT100   درجة حرارة اواء  راز 
 ا رارة ا واء الخباخلية   الشيكر 

12 

ذنػػػػا دكرة ابتخباصيػػػػة كالػػػػٍب ىتػػػػول  لػػػػي  ػػػػناـ تنظػػػػيل التػػػػخبفق ك شنكػػػػن تقسػػػػيل الػػػػخبكرة إذ قسػػػػنْب ك 
 .  9 كدكرة نانولة تتانن ماذة إرجاع اواء اذ الغاللة اواذة   7النيوماتيكي ال النع اوسار 

كلقـو    درجة حرارة اواء الشيكر التناترم بصر اؿ إشارة إذ ج از التإلكل اوربمج ، كتبحا 
رجحية لخبرجة ا رارة داخل الشيكر فاف ج از التإلكل اوربمج لتإلكل ىف للبيانات اخلا ة بالقينة او

ليتإلكل ىف تخبفق اواء الساخن .  7 ال ناـ النيوماتيكي
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    لحرض  ورة بطارلات اواء الساخن جملععات خط ق ّب من إنتاج شركة  19-19كالشكل 

ANSELMO. 
 -حيث أن :

 1 مضخة 
 2 لنيوماتيكي ب النة مسارات ناـ ىكل   التخبفق من النوع ا

 3 مب  فتح ك لق لخبكل 
 4 بطارلة ماس  اخن

 التّٕٖٛ ٔوػاضات اهلٕاٞ  11-2-2

 .ST BRAIBANTIلبْب مسارات ا واء الساخن داخل الشيكر  من إنتاج شركة  11-19كالشكل 
 -حيث أن :

 1 مرؾ مركحة  إلن الر وبة ال اصخبة 
 2  اخن (بطارلات تسذْب )  ربنتينة ماء 
 3 مركاح  تخبكلر ا واء داخل الشيكر 

 4 دخوؿ ا واء من اخلارج إذ داخل الشيكر 

 10-10الشكل 
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 5 خركج ا واء الر ن لتقليل الر وبة الخباخلية بالشيكر كمن   القخبرة  لي التجعيف
تبحا لشكل اوكركنة  2كشنكن ضبط تخبفق ا واء الخباخل إذ الشيكر بوا طة البوابات اجلانبية 

 . 1نتجة ، كلتل التذلر من ا واء الر ن بوا طة مركحة الشعط او

 أعطاه الشٗهط ٔصٗاٌتْ  11-2-3 

 لبْب اذ طاؿ اوذتلعة   الشيكر كأ باهبا ا تنلة . 1-19اجلخبكؿ 
 1-10الجدول 

 األسباب المحتملة العطل
 فأ مسامّب ركاص  الشيكر  -1 اات از زاصخب

 شيكر .تلف بح  الو الت اورنة لل -2
  خبـ ات اف نظاـ اإلدارة . -1 ضوضاء  الية 

 تلف كرس مور أحخب مركات اوراكح . -2
 تلف كر ي مور  نود جرب . -3
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13-10الشكل   

 12-10الشكل
10-  

 1-10تابع الجدول 
 األسباب المحتملة العطل

خركج  ّب مستنر 
 للنكركنة من الشيكر

 اوستول اذفقع للشيكر  ّب مت ف . -1
 تغرلة  ّب مستنرة للنكركنة .  -2
   أحخب مستولات الشيكر .انسخباد ج صع  -3

ارتعاع ر وبة اوكركنة 
 اخلارجة من الشيكر  

 ت بيع  ّب جيخب أبواب الشيكر اجلانبية . -1
 ارتعاع ر وبة اوكركنة اخلارجة من اوكب  . -2
 تراكل قاذكرات  لي بطارلات التسذْب بالشيكر . -3
  نل  ّب جيخب ل ناـ تنظيل تخبفق اواء الساخن   البطارلات . -4
  كا  لل واء الر ن من الشيكر .إخراج  ّب -5

 ا ة فينا بحخب من أف  ي  مسامّب الشيكر   2000 ا ة كبحخب   150كلتل التعكخب بحخب أكؿ 
لبْب  12-19 ا ة تشغيل ، كالشكل  150مربو ة حيخبا ، كلتل تنظيف  الشيكر من الخباخل كل 
حيث لتل تشإليل النقاط  ،  ST  BREBANTIالنقاط الٍب ىتاج لتشإليل   شيكر من إنتاج شركة 

 .  STAMINA RL2 ( SHELL) ا ة تشغيل با تذخباـ شإلل   3000اوبينة بالشكل كل 

BUKET ELEVATORS

تستذخبـ  واقع نقل اوكركنة لنقػل اوكركنػة  
الق ػػػػػػّبة مػػػػػػن الشػػػػػػيكر إذ اجملعػػػػػػف ا بتػػػػػػخباصع 
ذ ككرلأ لنقل اوكركنة من اجملعػف ا بتػخباصع إ

اجملعػػػػف الن ػػػػاصع كألاػػػػا مػػػػن اوػػػػربد إذ  ػػػػوام  
التذػػػػ لن ، فبحػػػػخب خػػػػركج اوكركنػػػػة مػػػػن اجملعػػػػف 
ا ات ازم ) الشػيكر ( لػتل نقل ػا  ػادة بسػواقع 
مػػػػػ كدة بقػػػػػوادل  داخليػػػػػة إذ مػػػػػخبخل اجملعػػػػػػف 

 ا بتخباصع كاو م كد مبوزع اات ازم لقـو بعرد اوكركنة ) بص ادة توزل  اوكركنة
 ا  ّبة  اذكذ للنجعف ا بتخباصع . بسنأ متساكم ( لي 

لبْب مسقط جانيب كمسقط أمامع  13-19كالشكل 
 لقوادل  نقل اوكركنة اووجودة   السواقع. 
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فيبػػػْب مسػػػقط جػػانيب لسػػػاقية القػػػوادل  كاوػػػوزع اووجػػود  نػػػخب مػػػخبخل اجملعػػػف  14-19أمػػا الشػػػكل 
 .   ST BRAIBANTIركة ا بتخباصع كج ء من اجملعف ا بتخباصع خلط ق ّب من إنتاج ش

 -حيث أن :
 1 الشيكر 

 2 ا از خمرج الشيكر 
 3  اقية ىنيل اجملعف ا بتخباصع 

 4 اجملعف ا بتخباصع 
 5 موا ّب بطارلة تسذْب بالساقية 

 6 موزع اوكركنة  نخب مكاف ىنيل اجملعف ا بتخباصع 
 7  ل  50:100كح مابْب قادكس سنتلف  ولا حسن الت نيل كالسحة اإلنتاجية للذط كلَبا

 8 مرؾ إدارة جن لر محل القوادل  كاو م كد ب نخبكؽ تركس
لبػػػػػْب  ػػػػػورة  ػػػػػاقية تغػػػػػرل اجملعػػػػػف ا بتػػػػػخباصع خلػػػػػط ق ػػػػػّب مػػػػػن إنتػػػػػاج شػػػػػركة  15-19كالشػػػػػكل 

ANSELMO  . 
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16-10الشكل   
6 

لبْب كيعية قلن القوادل   نخب ك و ا   مقابلة مخبخل ىنيل اجملعػف ا بتػخباصع  16-19الشكل 
س لكػػػوف مػػػ كد مبإلػػػور تحليػػػق كبنػػػ  بقػػػالب ك نػػػخب ك ػػػوؿ القػػػادكس إذ مكػػػاف ىنيػػػل اجملعػػػف فالقػػػادك 

 ا بتخباصع لنإلرؼ القادكس بعحل الخبف  الناتج  ن دليل تيعلوف موجود  لي جانن الساقية .
 -حيث أن :

 1 مور تحليق القادكس 
 2 بركز إمالة القادكس  نخب ارتطاما   دليل التيعلوف

 3 ادل جن لر نقل القو 
 4 القادكس

 5 دليل من التيعلوف 
 6 م خب لقلن القادكس للتعرل 

 
 كاجلخبلر بالركر أف  اقية النقل اوكركنة

مػػػػػن الشػػػػػيكر إذ اجملعػػػػػف ا بتػػػػػخباصع  
 ػػادة تػػ كد بسػػربنتينة تسػػذْب للنإلافظػػة 

  لي درجة حرارة اوكركنة .
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ع توضػػيإلع   كحػػخبة نقػػل اوكركنػػة ا ات ازلػػة مػػن خمػػرج الشػػيكر إذ لحػػرض قطػػا  17-19الشػػكل 
  اقية النقل .
 -حيث أن :
 1 خمرج الشيكر

 2  وارض ون   قوط اوكركنة
 3  طح م ت  

 4 رقيقة من ال وؼ ال جاجع  نل السطح او ت  فوؽ كر ي ا  از

 5 ا از من النوع الك ركمحنا يسي ) لشبا ا وؿ (
 6  از كر ي ا 

 7  نا ر تحليق زنربكية لكر ع ا  از م  جسل الساقية 

 8  رل  قوط اوكركنة من ا  از اذ القوادل  
 9 قوادل  

 10 جسل الساقية 

لحرض  ورة الناقل ا ات ازم من الشيكر إذ  اقية نقل اوكركنة اذ اجملعف  18-19كالشكل 
 .  SASIB BRAIBANTIا بتخباصع خلط ق ّب من إنتاج شركة 

5 3 1 
4 

6 

7 9 

2 

8 
10 

17-10الشكل   



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

282 
 

18-10الشكل   

  طح م ت 

 خمرج الشيكر

19-10الشكل   

خب مخبخل اجملعفخط من  التكانف  ن  

 مرؾ اات ازم

  طح اات ازم  ليا اوكركنة

  اقية



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

283 
 

 .  ANSELMOلحرض  ورة موزع للنجعف ا بتخباصع أك الن اصع لشركة  19-19كالشكل 
لبػْب قطػاع توضػيإلع   مػوزع اوكركنػة  لػي اوسػتول اذكؿ للنجعػف ا بتػخباصع  29-19كالشكل 

 لتوزل  اوكركنة  لي ا  ّبة الحلولة للنجعف ا بتخباصع .
 -محتويات ىذا الشكل :

 مشوار التعرل  للقوادل  افاص 1

 افاص مشوار إ ادة اولء للقوادل  2
 مركْب اات ازلن م بتْب  لي  نود كاحخب  3
 اوكركنة الٍب مت توزلح ا بانتظاـ  لي اووزع  4

خلية ضوصية مو لة جب از التإلكل اوربمج إل طاء إنرار  نخب انسخباد فتإلة مركر اوكركنة  5
 ر اوكركنة إذ اجملعف ا بتخباصع  . كاي موجودة   مقابلة  

 جسل اجملعف ا بتخباصع  6

 كحخبة تحليق السطح ا ات ازم للنوزع  7
  طح ماصل   تقباؿ اوكركنة الساقطة  ليا من الساقية  8

 
 لحرض قطاع    نا ر تحليق السطح ا ات ازم للنوزع . 21-19كالشكل 

 -حيث أن :
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 21-10الشكل 

 1 ا ركة إليا من ا رؾ ا ات ازل السطح او ت  نتيجة  نتقاؿ

 2 قطحة من اوطاط
 3 شرزنة محخبنية لنقل ا ات از من الحن ر الحلوم للحن ر اذك ط

 4 شرزنة محخبنية لنقل ا ات از من الحن ر اذك ط  للحن ر اذ عل 
 5 جسل اجملعف ا بتخباصع ال ابع 

اذ مخبخل  ػاقية النقػل اذ اجملعػف ا بتػخباصع لػتل  كاجلخبلر بالركر أف نقل اوكركنة من خمرج الشيكر
اما با تذخباـ مسيل حيث تنتقل اوكركنة بعحل اجلاذبيػة اذرضػية أك لسػتذخبـ  ػطح ااتػ ازم لتحجػْب 

أل %28  حركة اوكركنة خ و ا كحنن نحلل أف اوكركنة اخلارجة من الشيكر تكوف بر وبة ت ل اذ 
  نخب نقل ا .لحُب ذلأ أهنا  رلة كىتاج لحنالة 

كفخبر اإلشارة إذ انػا رنػن ت بيػع مػركْب ااتػ ازلن  لػي جػانيب اوػوزع  لػي مػور أفقػع كاحػخب عيػث 
 . ST BRAIBANTIشركة  22– 19لكوف افاص دكراف أحخبذنا  ك  اآلخر كنا بالشكل 

 حيث أف  23-19درجة كنا بالشكل  45-30 كتَباكح زاكلة ميل ا ركْب  لي اذفقع مابْب 
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 .ST BRAIBANTIا فاص اووجن ل لخب ا ات از كا فاص السالن لقلل ا ات از  شركة 

         
         
         
       

 
 
 
 
 
 

23-10الشكل   

22-10الشكل   



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

286 
 

لوضح كيعية ضبط ا ركػات ا ػ ازة كالػٍب    تلػف   تركيب ػا  ػن مػرؾ ا ػتنتاجع  24-19كالشكل 
 كل جانن من جانيب الحاو الخبكار .  ذك قعر  نجام م كد ب قلْب   مرك لن م بتْب  لي

 

24-10الشكل   



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

287 
 

-الخطوات :  
 فأ اذ طية اجلانبية للنإلرؾ ا  از . -1
 فأ مسامّب رباط اذنقاؿ الالمرك لة . -2
بالنسػػػبة لل قػػل اآلخػػر   كػػرر ذلػػػأ   %60-50ناحيػػة اجل ػػة اليسػػر أدر ال قػػل اذكؿ زاكلػػػة  -3

 بالنسبة لألنقاؿ اووجودة   اجل ة الينُب .
 ت بيع اذنقاؿ الالمرك لة   أ خب اذ طية اجلانبية لوضح ا ا بتخباصع .أ خب رباط مسامّب  -4

 ا فاص اووجن ل لخب ا ات از كا فاص السالن لقلل ا ات از -: مالحظة
PREDRYERS

كىتول ارص  اجملععات  لي  خبد من ا  اصر  تلف من  راز لطراز كمن شػركة ذخػرل ك لػي كػل 
 لبْب نظرلة   نل ا  اصر ال كجية  25-19اؿ إما أف لكوف  خبد ا  اصر زكجع كالشكل ح

-حيث أن :  
 1 ح ّبة اوستول اذكؿ 
 2 ح ّبة اوستول ال ا  
 3 ح ّبة اوستول ال الث 
 4 ح ّبة اوستول الراب  

 5 ح ّبة اوستول اخلام  
 6 ح ّبة اوستول السادس 

 7  بتخباصع نقطة تعرل  اجملعف ا
 8 موزع ىنيل اجملعف ا بتخباصع 

كلالحظ أف كال من نقطٍب التإلنيػل كالتعرلػ    افػاص كاحػخب أمػا افػاص حركػة ا  ػاصر العردلػة تكػوف 
  ك  افاص حركة ا  اصر ال كجية .
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 فيبْب نظرلة   نل ا  اصر العردلة  .   26-19أما الشكل 
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 -حيث أن :
 1 ذكؿ ح ّبة اوستول ا

 2 ح ّبة اوستول ال ا  
 3 ح ّبة اوستول ال الث 
 4 ح ّبة اوستول الراب  

 5 ح ّبة اوستول اخلام  
 6 نقطة تعرل  اجملعف ا بتخباصع
 7 موزع ىنيل اجملعف ا بتخباصع 

لعردلػػة كلالحػظ أف كػال مػػن نقطػٍب التإلنيػل كالتعرلػػ    افػااْب  خمتلعػػْب أمػا افػاص حركػػة ا  ػاصر ا
 تكوف  ك  افاص حركة ا  اصر ال كجية 

كت ػػن  اػػرص ا  ػػاصر إمػػا مػػن بحػػ  أنػػواع مػػن خيػػوط البػػوذ ا ػػَب كنػػا اػػو ا ػػاؿ   ح ػػاصر شػػركة 
كنػػػا اػػػو ا ػػػاؿ   ح ػػػاصر  ععػػػات دشنػػػاكو   اإل تانلسػػػتيلبرلبػػػانٌب كبافػػػاف اإللطاليػػػة أك مػػػن أ ػػػالؾ 

 كنا   ح اصر شركة بوالر السولسرلة .  Sرؼ شكل ا  ـاذلومونيو اذمرلكية أك من شراصح من 
 . sلبْب كيعية مركر تيارات اواء التجعيف   ارص الشراصح الٍب  لي شكل  27-19كالشكل 
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كاجلػخبلر بالػػركر أف ا فػاص اجلخبلػػخب و ػنحع م ػػان  اوكركنػة اػػو ا ػتذخباـ  نا ػػر لػتل فنيح ػػا محػػا  
كل ػل  ػرض  اإل تانلسػتيلنا ر ت كد ىف الحادة بشػبكة مػن أ ػالؾ لتكولن ح اصر اجملععات ارص الح

بػػْب  شػػكل  28-19 ػػل ىف حػػْب أف  و ػػا لسػػاكل  ػػرض اجملعػػف كالشػػكل cm 6 اػػرص الحنا ػػر 
 . ANSELMOتستذخبـ  نا ر شبكية  خلطوط الق ّبة لشركة  الٍبا  اصر 

 ق ّب إلطاذ . لحرض اوسقط الرأ ع  للنكب  م  اجملعف ابتخباصع خلط 29-19كالشكل 
 -حيث أن :

 1 اوكب 
 2 ج از  كينة القط  

 3 الشيكر 
 4 ا از الشيكر 

 5  اقية ىنيل اجملعف ا بتخباصع  
 6 موزع دخوؿ اجملعف ا بتخباصع 

 7 اجملعف ا بتخباصع 
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ك ػػادة لػػتل ت بيػػع اػػرص الحنا ػػر مػػن جانبي ػػا  لػػي زكج مػػن  الكتػػاصن القولػػة  مػػ  د امػػات حخبلخبلػػة 
قولت ػػػا كلػػػتل ىرلػػػأ اػػػرص الكتػػػاصن  نو ػػػة مػػػن الػػػَبكس كأ نػػػخبة إدارة تسػػػتنخب حركت ػػػا مػػػن مركػػػات لت

 ب نخبكؽ تركس بصمكانية التإلكل    ر اهتا  ن  رلق حاكنات  ر ة إلكَبكنية .
كتوض   ادة ارص ا ركات ىف مقخبمة كمنخرة اجملعف عيث لقـو أحخب ا ركْب   إدارة ا  اصر 

  إدارة ا  اصر ال كجية كاجلخبلر بالركر أنا تستذخبـ تركس لنقل ا ركة من ح ّبة  العردلة كاآلخر
 ذخرل عيث تتناقر السر ة ب لادة رتبة ا  ّبة .

 لبْب مسقط توضيإلع لحنا ر حركة اجملعف ا بتخباصع الرم ب خبدص . 39-19كالشكل 
 -حيث أن :

 7-1 اوستولات السبحة للنجعف ا بتخباصع
 8 م خاص ب لادة ا نل  لي كالتش اوستولات العردلةمعتاح تقار 

 9 مرؾ إدارة اوستولات العردلة
 10 معتاح تقارم خاص بحخبـ دكراف اوستولات العردلة 
 11 معتاح تقارم خاص بانسخباد خمرج اجملعف ا بتخباصع

 12 بوابة خركج اونتج من اجملعف ا بتخباصع
 13 فتح بوابة خركج اونتج من اجملعف ا بتخباصعا طوانة اواصية تتإلكل ىف  لق ك 

 14 مرؾ إدارة اوستولات ال كجية

 
1 
2 4 

3 

5 

6 
7 
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 15 معتاح تقارم خاص ب لادة ا نل  لي كالتش اوستولات العردلة
 16 معتاح تقارم خاص بحخبـ دكراف اوستولات العردلة 

 17 ترس م بع  لي مور  نود إدارة ا  ّبة 
 18 ترس م بع    نخبكؽ تركس

 UNIVERSAL JOINT 19ك لة  امة 
 20 معتاح تقارم م بع أ لي كامة م بتة  لي  نود دكراف  نخبكؽ الَبكس  رؾ اإلدارة 

 21 مرؾ اإلدارة ك ليا  نخبكؽ الَبكس
 22  نخبكؽ تركس نا  

30-10الشكل   
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 عف. لبْب كيعية نقل ا ركة من ح ّبة ذخرل  واء   اجملعف ا بتخباصع أك اجمل 31-19كالشكل 

 2أك  1ا  ّبة 
 25 خبد اذ ناف 

 خبد  8أك  7ا  ّبة 
 31اذ ناف 

 خبد  6أك  5ا  ّبة 
  31/25اذ ناف 

 خبد  4أك  3ا  ّبة 
 41/25اذ ناف 

 2أك  1ا  ّبة 
 24 خبد اذ ناف 

 خبد  4أك  3ا  ّبة 
 37/24اذ ناف 

 خبد  6أك  5ا  ّبة 
 33/24اذ ناف 

 اجملعف

 اجملعف ا بتخباصع

 خبد  8أك  7ا  ّبة 
 38/25اذ ناف 

 خبد 10أك  9ا  ّبة 
 25/38اذ ناف 

31-10الشكل   
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 عٍاصط التّٕٖٛ ٔوػاضات اهلٕاٞ  11-5-1 

 2لبْب اوسقط الرأ ع كاجلانيب كاذفقع جملعف ابتخباصع خلػط ق ػّب إلطػاذ  ػحتا  32-19كالشكل 

  ن   السا ة كاو لبْب  نا ر الت ولة التإلكل   اوناخ الخباخلع.
 -حيث أن :

 خباخلية مركحة خركج ا واء الر ن لتقليل الر وبة النسبية ال 1

 بطارلة كمركحة لتسذْب ا واء اوخبفوع  نخب اوخبخل كاوذرج ون  التكانف  2
 بطارلة كمركحة تسذْب ا واء اجلول الخباخل لتقليل الر وبة النسبية الخباخلية 3
 ا طوانة تتإلكل   محخبؿ تخبفق ا واء الر ن اخلارج من اجملعف ا بتخباصع 4

  واء الساخن لخباخل من اجملعف ا بتخباصعا طوانة تتإلكل   محخبؿ تخبفق ا 5
 بطارلات )  ربنتينات ( اواء الساخن اليسرل  6
 بطارلات )  ربنتينات ( اواء الساخن الينُب  7

    الر وبة كدرجة ا رارة باجملعف ا بتخباصع 8
 مراكح تخبكلر ا واء الخباخلع 9

 خمرج اجملعف ا بتخباصع 10

32-10الشكل   
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 تخبفق اوكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع  ا از لحنل  لي  ر ة 11

  نو ة نقل حركة اوستولات العردلة 12
  نو ة نقل حركة اوستولات ال كجية 13
 PT100    درجة حرارة ا واء الخباخل نوع 14

لبْب مسارات تخبكلر ا واء الخباخلع   اجملعف ا بتخباصع ككرلأ مسارات دخوؿ  33-19كالشكل 
لسػػػػاخن مػػػػن اخلػػػػارج كمسػػػػارات  اػػػػواء منػػػػ  التكػػػػانف  نػػػػخب مػػػػخبخل كخمػػػػرج اجملعػػػػف ا بتػػػػخباصع ا ػػػػواء ا

 كمسارات  خركج ا واء الر ن من اجملعف ا بتخباصع . 
 -حيث أن :

 ما ورة خركج ا واء الر ن من داخل اجملعف ا بتخباصع 1
 مسارات تخبكلر ا واء بخباخل اجملعف ا بتخباصع  2
 لساخن لتقليل الر وبة النسبية الخباخليةمخبخل ا واء الخباخل ا 3

 موا ّب خركج اواء من  التكانف  نخب اوخبخل كاوذرج  4
 ا طوانة نيوماتيأ للتإلكل ىف محخبؿ خركج ا واء الر ن اخلارج من اجملعف ا بتخباصع  5

 ا طوانة نيوماتيأ للتإلكل   محخبؿ  دخوؿ ا واء الساخن إذ اجملعف ا بتخباصع  6

 درجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف ا بتخباصع     7

1 2 

3 

6 
7 5 

4 
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لحػػرض  ػػورة إلحػػخبل بطارلػػات اجملعػػف ا بتػخباصع خلػػط ق ػػّب مػػن  ػػنا ة شػػركة  34-19كالشػكل 
ST BRAIBANTI  

 -حيث أن :
 5 ركي ة اوركحة  1 مب  ت رلف
 6 البطارلة الينُب 2 مركحة كاملة 

 7 البطارلة اليسرل 3 مرؾ
   4 رلش اوركحة 

 ST BREBANTIلبْب نظاـ من  التكانف   اجملعف ا بتخباصع كاجملعف لشركة  35-19لشكل ا
 -حيث أن :

 اوركحة 15 ا رؾ 16
 جولط 17 حلقة 18

 جلبة 19 ناقل 20

 جلبة 21 حلقة 22

 ناقل 23 بطارلة 24

 

 أ 
 ب

34-10الشكل   
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 36-10الشكل 

 
 بوابة التإلكل   محخبؿ خركج ا واء
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ّب مػػن إنتػػاج لحػػرض نظػػاـ إخػػراج ا ػػواء الر ػػن مػػن اجملعػػف ا بتػػخباصع خلػػط ق ػػ 36-19كالشػػكل 

 .  ST BRAIBANTIشركة 
 -حيث أن :

 مركحة ك ربية كاملة  1 مركحة  2

 ا رؾ 3 ما ورة 4

 جلبة 5 ما ورة  6
 كوع 7 حلقة 8

 ما ورة T 9ك لة  لي شكل  10

 حلقة إلقاؼ  11  

 الدورات الحرارية 10-5-2
الػتإلكل اوػربمج للػتإلكل  لحػرض البيانػات الكاملػة لنظػاـ الػتإلكل با ػتذخباـ ج ػاز 2-19اجلخبكؿ 

 مناخ التجعيف باجملعف ا بتخباصع .  
 2-10الجدول 

 البيانات المرجع المتاحة إشارة الدخل قادمة من إشارة الخرج تتحكم في
درجػػػػػػػة ا ػػػػػػػرارة الخباخليػػػػػػػة للنجعػػػػػػػف     درجة حرارة ا واء الخباخلع .  ناـ ىكل   التخبفق .

 ا بتخباصع .
اجملعػػػف كخػػػركج ا ػػػواء الر ػػػن مػػػن 

 ا بتخباصع .
 الر وبة الخباخلية للنجعف ا بتخباصع    درجة حرارة ا واء الخباخلع.

 ػػػػػػ  درجػػػػػػة حػػػػػػرارة اوػػػػػػاء السػػػػػػػاخن   ناـ تخبفق نناصع اوسار .
 الخباخل لبطارلة من  التك يف .

درجػػػػػػػػة حػػػػػػػػرارة مػػػػػػػػاء منػػػػػػػػ  التك يػػػػػػػػف 
 باجملعف ا بتخباصع كاجملعف.

 ناـ تخبفق مػاء ننػاصع اوسػار   -1
أ ػػػػػطوانة الػػػػػتإلكل ىف دخػػػػػوؿ   -2

 ا واء الساخن .
 

درجػة حػرارة ا ػػواء الػخباخل للنجعػػف     درجة حرارة ا واء الخباخل .
 ا بتخباصع .

فخبرجػػة حػػرارة ا ػػواء الػػخباخل  تحػػػالر تبحػػا لخبرجػػة حرارتػػا بوا ػػػطة الػػتإلكل ىف  ػػناـ التػػخبفق ال نػػػاصع 
لػػخباخل تكػػاف  كنيػػة ا ػػواء الر ػػن اخلػػػارج كاخلػػاص بنظػػاـ منػػ  التك يػػف ،   حػػْب أف  كنيػػة ا ػػواء ا
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)  pt100لحػرض  ػورة جملػ  درجػة حػرارة ا ػواء  37-19كالشػكل ، كاوحتنخب  لي الر وبة الخباخلية  
الشػكل أ ( كالػػرم ل بػع   قنػػوات ا ػواء ك ػػورة جملػػ  درجػة حػػرارة كر وبػة ا ػػواء كل بػع  لػػي أبػػواب 

 اجملعف ا بتخباصع ) الشكل ب( .

الخبكرة ا رارلة للتإلكل   درجة ا رارة الخباخلية للنجعف ا بتػخباصع خلػط ق ػّب  38-19كالشكل 
  ن   السا ة مودلل إلطاذ.   2 حتا 

         -حيث أن: 
 1 مب  فتح ك لق لخبكل ذ ناؿ ال يانة

 2 مب  للتإلكل   التخبفق لخبكلا
 3 بالخبكرة(  ناـ ىكل   التخبفق نيوماتيكي ب النة مسارات ) القسل ال انوم

 4 ماذة  ك ربية لتخبكلر اواء الساخن  ) القسل ال انوم بالخبكرة(
 5  ناـ  رجحي لسنح مبركر اواء الساخن   افاص كاحخب

 6  خباد درجة حرارة
 8  خباد ضغط م كد مبإلب  لخبكل

 9  ناـ كركل ن ف بو ة لو ل كف ل  خباد الاغط

 10 لخبكرة كلوض  بع لي مكاف بالخبكرة . ناـ  وامة للتذلر من ا واء اووجود با
 11 ) بطارلات اجملعف ا بتخباصع الخباخلية ( 

ج از قياس الر وبة النسبية كدرجة ا رارة الخباخلية كل بع  لي أحخب اذبواب  اجلانبية 
 للنجعف ا بتخباصع  

12 

ظػػػػيل التػػػػخبفق ك شنكػػػػن تقسػػػػيل الػػػػخبكرة إذ قسػػػػنْب كذنػػػػا دكرة ابتخباصيػػػػة كالػػػػٍب ىتػػػػول  لػػػػي  ػػػػناـ تن
 . 4كدكرة نانولة تتانن ماذة اواء   3النيوماتيكي ال النع اوسار 

                                                                                                                                            

 ب أ
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صع التناترم بصر اؿ إشارة إذ ج از الػتإلكل اوػربمج ، كلقـو    درجة حرارة اواء اجملعف ا بتخبا
كتبحػػػا للبيانػػػات اخلا ػػػة بالقينػػػة اورجحيػػػة لخبرجػػػة ا ػػػرارة داخػػػل اجملعػػػف ا بتػػػخباصع فػػػاف ج ػػػاز الػػػتإلكل 

اجملعػػف لبػػتإلكل ىف تػػخبفق اوػػاء السػػاخن اذ بطارلػػات   3 اوػػربمج لػػتإلكل   ال ػػناـ النيومػػاتيكي
 ا بتخباصع.

ْب الػػخبكرة ا رارلػػة لنظػػاـ منػػ  التك يػػف للنجعػػف ا بتػػخباصع ككػػرلأ لػػخبخوؿ لبػػ 39-19كالشػػكل  
 . ن   السا ة   2ا واء الساخن للنجعف ا بتخباصع خلط ق ّب إلطاذ   حتا 
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 -حيث أن :
 1 مب  فتح ك لق لخبكل

 2 مرشح
 3  ناـ نيوماتيكي نناصع اوسار للتإلكل   تخبفق اواء الساخن لبطارلة من  التكانف

 4 مقياس درجة حرارة
 pt100 6   درجة حرارة 

 7 مانوميَب مبإلب  كركل 
 8 مركحة ك ربنتينة ) مبادؿ حرارم ( ون  التكانف  نخب اوخبخل كاوذرج

مركحة ك ربنتينة ) مبادؿ حرارم ( إلدخاؿ اواء  اخن  لابط الر وبة النسبية 
 قطالخباخلية باجملعف ا بتخباصع ىف اذجواء الباردة ف

9 

 10 أ طح  اخنة )  ربنتينات ( ون  التك يف  نخب اذماكن اوتوق  في ا التك يف
 11 اجملعف ا بتخباصع

 ناـ نيوماتيكي نناصع اوسار للتإلكل   تخبفق اواء الساخن لبطارلة من  دخوؿ 
ا واء الساخن كلتل التإلكل فيا   كضحْب تشغيل كض  التسذْب السرل  ككض  

 دم .التسذْب الحا

12 

 13    درجة  حرارة ا واء الساخن الخباخل إذ اجملعف ا بتخباصع .

DRYERS

  سنتلػػف تركيػػن اجملععػػات الن اصيػػة  ػػن اجملععػػات ا بتخباصيػػة   كيعيػػة ا ػػتذخباـ ا  ػػاصر ، الشػػكل 
إلطػػػػاذ  اقتػػػػا  لبػػػػْب خمطػػػػط توضػػػػيإلع للنجعػػػػف ا بتػػػػخباصع كاجملعػػػػف الن ػػػػاصع خلػػػػط ق ػػػػّب 19-49

  ن  ا ة .  2اإلنتاجية 
 -حيث أن :

  اقية دخوؿ اونتج للنجعف ا بتخباصع 1
 اجملعف ا بتخباصع 2
  اقية خركج اونتج من اجملعف ا بتخباصع 3

 اجملعف الن اصع  4
 خركج اونتج من اجملعف الن اصع  5
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41-10الشكل   

ل إذ اوػػػربد لشػػػركة لوضػػػح كيعيػػػة خػػػركج اوكركنػػػة مػػػن  عػػػف اخلػػػط الطولػػػ 41-19كالشػػػكل 
ANSELMO  . 
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 لبْب مسقط توضيإلع لحنا ر حركة اجملعف الرم ب خبدص . 42-19كالشكل 

 -حيث أن :
 9-1 اوستولات التسحة للنجعف ا بتخباصع

 10 معتاح تقارم خاص ب لادة ا نل  لي كالتش اوستولات العردلة
 11 مرؾ إدارة اوستولات العردلة

 12 بحخبـ دكراف اوستولات العردلة  معتاح تقارم خاص
 13 معتاح تقارم خاص بانسخباد خمرج اجملعف ا بتخباصع

 14 بوابة خركج اونتج من اجملعف ا بتخباصع
 15 ا طوانة اواصية تتإلكل ىف  لق كفتح بوابة خركج اونتج من اجملعف ا بتخباصع

 16 مرؾ إدارة اوستولات ال كجية
 17 ادة ا نل  لي كالتش اوستولات العردلةمعتاح تقارم خاص ب ل

 18 معتاح تقارم خاص بحخبـ دكراف اوستولات العردلة 
 19 ترس م بع  لي مور  نود إدارة ا  ّبة 

 20 ترس م بع    نخبكؽ تركس
 UNIVERSAL JOINT 21ك لة  امة 

 22 رؾ اإلدارة معتاح تقارم م بع أ لي كامة م بتة  لي  نود دكراف  نخبكؽ الَبكس  
 23 مرؾ اإلدارة ك ليا  نخبكؽ الَبكس

 24  نخبكؽ تركس نا  
 عٍاصط التّٕٖٛ ٔوػاضات اهلٕاٞ  11-6-1

 ػن    2لبْب اوسػقط الرأ ػع كاجلػانيب كاذفقػع جملعػف خلػط ق ػّب إلطػاذ  ػحتا 43-19كالشكل 
 السا ة كاو لبْب  نا ر الت ولة التإلكل   اوناخ الخباخلع.
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 -ن :حيث أ
 مركحة خركج ا واء الر ن لتقليل الر وبة النسبية الخباخلية  1
 بطارلة كمركحة لتسذْب ا واء اوخبفوع  نخب اوخبخل كاوذرج ون  التكانف  2

 بطارلة كمركحة تسذْب ا واء اجلول الخباخل لتقليل الر وبة النسبية الخباخلية 3
 ارج من اجملعف ا طوانة تتإلكل   محخبؿ تخبفق ا واء الر ن اخل 4

 ا طوانة تتإلكل   محخبؿ تخبفق ا واء الساخن لخباخل من اجملعف  5
 بطارلات )  ربنتينات ( اواء الساخن  6-8

 مراكح تخبكلر ا واء الخباخلع 9-11

    الر وبة كدرجة ا رارة باجملعف  12
    درجة ا رارة ا واء اجلول الخباخل باجملعف  13

 42-10الشكل 

 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

306 
 

ر أف اجملععػػػات    تلػػػف  ػػػن اجملععػػػات ا بتخباصيػػػة  ػػػول   تػػػركؼ اونػػػاخ الػػػخباخلع ) كاجلػػػخبلر بالػػػرك
درجػات ا ػػرارة الخباخليػػة ك الر وبػػة النسػػبية الخباخليػػة( كزمػػن بقػػاء اوكركنػػة بػػخباخل ا. فنػػ ال   خطػػوط 

  اجملعف دقيقة   اجملعف ا بتخباصع بيننا تستغرؽ اوكركنة   39شركة برلبانٌب تستغرؽ اوكركنة حواذ 
دقيقة .كألاا فاف  ػاقية القػوادل  الػٍب تقػـو بتإلنيػل اجملععػات   ىتػول بػخباخل ا  لػي  160الن اصع 

موا ػػّب ميػػاص  ػػاخنة كنػػا اػػو ا ػػاؿ    ػػاقية ىنيػػل اجملععػػات ا بتخباصيػػة نظػػرا ل لػػادة متا ػػأ اوكركنػػة 
 كمقاكمت ا للتشولا .

لع   اجملعف ا بتػخباصع ككػرلأ مسػارات دخػوؿ لبْب مسارات تخبكلر ا واء الخباخ 43-19الشكل 
ا ػػػػواء السػػػػاخن مػػػػن اخلػػػػارج كمسػػػػارات  اػػػػواء منػػػػ  التكػػػػانف  نػػػػخب مػػػػخبخل كخمػػػػرج اجملعػػػػف ا بتػػػػخباصع 

 ػػن /  2اجملعػػف ا بتػػخباصع خلػػط ق ػػّب إلطػػاذ  اقتػػا اإلنتاجيػػة كمسػػارات  خػػركج ا ػػواء الر ػػن مػػن 
 السا ة .

 -حيث أن :
 كاي م دكجة  لي جانيب اجملعف   ما ورة خركج ا واء الر ن 1

 مسارات تخبكلر ا واء داخل اجملعف 2

 ما ورة دخوؿ ا واء الساخن كاي م دكجة  لي جانيب اجملعف   3
 ما ورة من  التك يف  نخب خمرج اجملعف  4
 ما ورة من  التك يف  نخب مخبخل اجملعف  5

 أ طوانة التإلكل ىف تخبفق ا واء الر ن اخلارج 6
 انة التإلكل ىف تخبفق ا واء الر ن الخباخلأ طو  7

43-10الشكل   
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 PT100   درجة حرارة ا واء الخباخل نوع  8

لبػػْب اذنظنػػة كضػػحْب لبوابػػة الػػتإلكل   خػػركج ا ػػواء الر ػػن  ككػػرلأ بوابػػات  44-19كالشػػكل 
 . ST BRAIBANTIدخوؿ ا واء النقع) أحخبذنا معتوح كاآلخر مغلق ( لشركة 

 
 
 
 
 
 
 

 -حيث أن :
 3 رافحة  1 ىكل   اووض  نيوماتيكية أ طوانة 
 4 البوابة  2 شوكة 

 الدورات الحرارية  10-6-2
لحرض البيانات الكاملة لنظاـ التإلكل با تذخباـ ج از التإلكل اوربمج للتإلكل  3-19اجلخبكؿ 

   مناخ التجعيف باجملعف ا بتخباصع .
 3-10الجدول 

 البيانات المرجع المتاحة إشارة الدخل قادمة من إشارة الخرج تتحكم في
 درجة ا رارة الخباخلية للنجعف     درجة حرارة ا واء الخباخلع   ناـ ىكل   التخبفق 

 الر وبة الخباخلية للنجعف     درجة حرارة ا واء الخباخلع كخركج ا واء الر ن من اجملعف 
   درجة حرارة اواء الساخن   ناـ تخبفق نناصع اوسار

 ارلة من  التك يفالخباخل لبط
درجة حرارة ماء من  التك يف 

 باجملعف ا بتخباصع كاجملعف
  ناـ تخبفق ماء نناصع اوسار -1
أ طوانة التإلكل   دخوؿ   -2

 ا واء الساخن 

 درجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف     درجة حرارة ا واء الخباخل 

 مغلق  معتوح 

44- 10الشكل   
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تػػا بوا ػػػطة الػػتإلكل    ػػناـ التػػخبفق ال نػػػاصع فخبرجػػة حػػرارة ا ػػواء الػػخباخل  تحػػػالر تبحػػا لخبرجػػة حرار 
كاخلػػاص بنظػػاـ منػػ  التك يػػف   ،   حػػْب أف  كنيػػة ا ػػواء الػػخباخل تكػػاف  كنيػػة ا ػػواء الر ػػن اخلػػارج 

 كاوحتنخب  لي الر وبة الخباخلية . 
الػػخبكرة ا رارلػػة للػػتإلكل   درجػػة ا ػػرارة الخباخليػػة للنجعػػف خلػػط ق ػػّب إلطػػاذ  45-19كالشػػكل 

   السا ة .  ن 2 حتا 
 -حيث أن :

 1 مب  فتح ك لق لخبكل 
 2 مب  للتإلكل   التخبفق لخبكلا

 3  ناـ ىكل   التخبفق نيوماتيكي ب النة مسارات
 4 ماذة ك ربية

 5  ناـ  رجحي لسنح مبركر اواء الساخن   افاص كاحخب

 6  خباد درجة حرارة
 8  خباد ضغط م كد مبإلب  لخبكل

 9 ة ناـ كركل ن ف بو 

 10  ناـ  وامة للتذلر من ا واء اووجود بالخبكرة
 11 بطارلات اجملعف ا بتخباصع الخباخلية  

 12 ج از قياس الر وبة النسبية كدرجة ا رارة الخباخلية 
 13 مراكح تخبكلر ا واء داخل اجملعف

ل التػػػػخبفق ك شنكػػػػن تقسػػػػيل الػػػػخبكرة إذ قسػػػػنْب كذنػػػػا دكرة ابتخباصيػػػػة كالػػػػٍب ىتػػػػول  لػػػػي  ػػػػناـ تنظػػػػي
، كلقػػـو  ػػ  درجػػة حػػرارة اػػواء  4كدكرة نانولػػة تتاػػنن ماػػذة اوػػاء   3النيومػػاتيكي ال النػػع اوسػػار 

بصر اؿ إشارة إذ ج از التإلكل اوربمج ، كتبحا للبيانات اخلا ة بالقينة اورجحية  12اجملعف التناترم 
  3 لػتإلكل   ال ػناـ النيومػاتيكيلخبرجة ا رارة داخل اجملعف ا بتخباصع فػاف ج ػاز الػتإلكل اوػربمج 

 لبتإلكل   تخبفق اواء الساخن إذ بطارلات اجملعف .
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كاجلخبلر بالركر أف الػخبكرة ا رارلػة لنظػاـ منػ  التك يػف للنجعػف اػع نعسػ ا اوسػتذخبمة   اجملعػف 
 ا بتخباصع للذط .

اصيػة زنػخبث   موضػحْب كذنػا كفخبر اإلشارة إذ أف تك يف اواء   اجملععات ككرلأ اجملععات ا بتخب
:- 

 46-19 نػػخب مػػراكح ت ػػرلف ا ػػواء الر ػػن إذ اخلػػارج كلػػتل ت ػػرلع ا كنػػا اػػو مبػػْب بالشػػكل -1
 . ST BRAIBANTIكذلأ للذطوط اخلا ة بشركة 

لبػػْب كيعيػػة ت ػػرلف اوػػاء  47-19زنػػخبث ألاػػا تك يػػف للنػػاء  نػػخب أرضػػية اجملععػػات كالشػػكل -2
 .  ST BRAIBANTIاء لشركة اوتكانف إذ جرلالت ت رلف او

 -حيث أن :
 1 ما ورة مقاس ن ف بو ة  

 2  كور فني  
 3 م رؼ أفقع 

46-10الشكل   

 مركحة شعط الر وبة



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

311 
 

 فينا للع  تحلينات ال يانة الوقاصية للنجععات اوذتلعة ك الٍب تقَبح ا الشركات او نحة .
 -أسبوعيا :

مػن الػخباخل با ػتذخباـ اوكنسػة الك ربيػة  للػتذلر ىف هنالة اإلنتاج اذ بو ع رنػن تنظيػف اآللػة -1
 من أم تر بات لألتربة كاونتج .

 نظف حجاب الت ليع اووجود فوؽ الكتالن من أم ركا ن . -2
 ا تذخبـ قطحة إ عنجية مبللة لتنظيف اوتكانف اجملن   لي جرللة الت رلف .-3
 نظف فلَب  ضوا ط ا واء اواغوط .-4

 

47-10الشكل   
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 -بصفة دورية :
خب مػن  ػخبـ كجػود أم تنعػي  ىف جػخبراف اجملعػف ا بتػخباصع كرنػن ا ػتبخباؿ ك ػاصل اإلحكػاـ التعك -1

 التالعة  م   نل النظافات الالزمة باواء كاونظعات اوتحادلة 
 بحخب كل توقف رنن التعكخب من أف مسامّب ت بيع  ي  ا  ازات مربو ة جيخبا . -2

 ساعة تشغيل 1000بعد كل 
ا  ك نل الابو ات الالزمة با تذخباـ شخبادات الكتالن م  تعكخب من شخب ا  اصر ككتالن  -1

 ا تبخباؿ ا  اصر التالعة .
 تعكخب من  نل اذ طوانات ا واصية كال نامات ا واصية ب ورة  إليإلة . -2

 ساعة تشغيل 2000بعد كل 
دقػاصق ىف اوػاء اوغلػع ك   10بغنػر العلػَب  ROTRONICنظف فلػَب أج ػ ة قيػاس الر وبػة كا ػرارة  -1
ف العلػػَب بػػا واء اواػػغوط آلف اػػرا شنكػػن أف لػػندل  تسػػاخا مػػرة أخػػرل   افإلػػر  نػػل اجل ػػاز تنظػػ

 بوض  اجل از   اآللة .
 نظف جرلالت ت رلف اواء اوتكانف من الركا ن الحالقة باواء كاونظعات اوتحادلة . -2
 رارلػة  ا ة تشغيل بحخب ذلأ فأ كنظػف البطارلػات ا 2000 ا ة  تشغيل ككل  150بحخب أكؿ  -3

 كتعكخب من أف أ راؼ الكابالت ىف اللوح الك ربية مربو ة جيخبا .
 تعٖٗت ٔتشخٗي اجملففات  11-7-1

   ST BRAIBANTIلبْب نقاط الت ليع كالتشإليل    ععات اخلطوط الق ّبة لشركة 4-19اجلخبكؿ 

 . 48-19كاوبينة بالشكل الشكل 
4-10الجدول   

 ا  تبخباؿ سا اتال الوزف الشركة  نوع الشإلل النقطة
POS 1 SYNTHESO 460 EP KLUBER 3 kg 3000 12000 

POS 2  STABURAGS NBU 12 K KLUBER 5g 1000 3000 
POS 3 STABURAGS NBU 12 K KLUBER 20g 1000 3000 
POS 4 STABURAGS NBU 12 K KLUBER 10g 1000 3000 
POS 5 KLUBEROIL 4UH1-1500 KLUBER 10g 1000 3000 
POS 6 KLUBEROIL 4UH1-1500 KLUBER 20g * 
POS 7 KLUBEROIL 4UH1-1500 KLUBER 5g 1000 3000 
POS 8 SYNTHESO D 220 EP KLUBER 0.5 kg * 
POS 9 SYNTHESO D 460 EP KLUBER 1.6 kg * 
POS 10 SYNTHESO D 220 EP KLUBER 1.2 kg * 
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 لااؼ   حالة فأ اجل ء اووجود با ارص النقطة   *

  ا ات التشغيل

48-10الشكل   
  نخب العأ فقط



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

314 
 

 األعطاه ٔأغبابّا  11-7-2

 لبْب اذ طاؿ اوذتلعة ا تنلة   اجملععات كأ باهبا ا تنلة . 5-19اجلخبكؿ 
 5-10الجدول 

 األسباب العطل
 فن  اوكركنة نتيجة للخبكراف اخلا   للنكب  . -1 كجود مشكلة متن  دكراف اخلط

  ر ة ح اصر أقل من الالـز . -2
 نخب اوخبخل .ضبط  ّب جيخب للنوزع ا ات ازل   -3
 انسخباد ج صع لعتإلة دخوؿ اوكركنة نتيجة لعتح  ّب كا  لبوابة فتإلة الخبخوؿ . -4
 اخللية الاوصية اووجودة  نخب مخبخل اجملعف ا بتخباصع   تحنل ب ورة  إليإلة . -5
 . مشكلة ميكانيكية   نظاـ نقل ا ركة للإل اصر العردلة أك ال كجية -6
ر نتيجػة لحػخبـ  نػل اوػوزع ا اتػ ازل ب ػورة توزل   ّب منتظل للنكركنة  لي ا  ػاص -7

  إليإلة أك ف ل أحخب ا ركْب ا ات ازلْب  .
 

زلػػػػػػػػػادة ىف ا نػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػخب 
 مركات اوراكح  

 محرفة  بن ا نل ال اصخب للنإلرؾ ك إزالة السبن قبل ىرلر القا   . -1

اخنعاض أك ارتعػاع  درجػة ا ػرارة 
ىف مكاف ما  ػن القينػة اورجحيػة 

  ا .

محرفة  بن ال لادة أك النق اف كالحنل  لي إ الحا فينكن أف لكوف انػاؾ مشػكلة -1
  خرج الغاللػة أك انػاؾ انسػخباد ذحػخب اورشػإلات أك تسػرلن بػاخلط أك مشػكلة   أحػخب 

  نامات التخبفق النيوماتيكية .
نقػػػر ر وبػػػة اونػػػتج اخلػػػارج  ػػػن 

12% . 
 رة اجلافة كالر بة .ارتعاع درجة ا رارة أك زلادة فرؽ درجات ا را-1
 ارتعاع ر وبة اونتج الخباخل وشكلة ىف اجملعف ا ات ازل .-2

زلػػػػادة ر وبػػػػة اونػػػػتج اخلػػػػارج  ػػػػن 
12% . 

 اخنعاض درجة ا رارة أك اخنعاض فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة .-1
 اخنعاض ر وبة اونتج الخباخل وشكلة   اجملعف ا ات ازل .-2

 لقـو اوربد بالو وؿ السرل  إذ اوكركنة اجملععة إذ ا  تقرار الر وبة كا رارم اوالصل  ي  التحب ة .
حيث تنتقل اوكركنة  لػي  ػطح م قػن مػن ا  تانلسػتيل ك الػٍب تقسػل إذ قسػنْب مسػتقلْب كلػتل 

إلػرؾ  ااتػ ازم    حػْب لػتل تحليق ارلن السطإلْب  لي ركػاص  مرنػة ىف حػْب لػتل ىرلػأ كػل  ػطح مب
إمرار ا واء اجلول  لي بطارلة ماء بػارد فيػربد   شنػرر اػرا ا ػواء لينػرر  لػي اوكركنػة مػن ا ػعل ذ لػي 
 رب السطح او قن   لسنح با واء الر ن الساخن الناتج  ن  نلية تربلخب اوكركنة باخلركج اذ ا واء 

 واء البارد ببوابة ككرلأ لتل التإلكل ىف خركج ا واء الر ن اجلول مرة نانية كلتل التإلكل ىف دخوؿ ا
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السػػاخن ببوابػػة أخػػرل كتوجػػخب بوابػػة نال ػػة تتإلػػرؾ ىف  نليػػة تػػخبكلر اػػواء اوػػربد إذا لػػـ  اذمػػر . اونا ػػن 
 ػن   السػػا ة  2لبػْب خمطػط توضػػيإلع جملعػف كمػربد خػط ق ػػّب  اقتػا اإلنتاجيػة  49-19كالشػكل 

 من إنتاج شركة برلبانٌب 

 -حيث أن :
 دخوؿ اوكركنة إذ موزع اجملعف 1 اوربد ا ات ازم 4

 اجملعف 2 خركج اوكركنة من اوربد ا ات ازم  5

 خركج اوكركنة من اجملعف 3  

 . ANSELMOلحرض  ورة مربد خط ق ّب من إنتاج شركة  59-19كالشكل 

1 

5 

4 

3 

2 
 49-10الشكل 

50-10الشكل   
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 التّٕٖٛ ٔوػاضات اهلٕاٞ 11-8-1

  ن   السا ة.  2ضيإلع وربد خط ق ّب إلطاذ  اقتا اإلنتاجية لبْب خمطط تو  51-19كالشكل 

 -حيث أن :
 خمرج اجملعف 1
 ا  ّبة ا ات ازلة للنربد 2

 مرؾ اات ازم شنكن ضبط درجة اات ازص 3
 خمرج اوربد 4

  نا ر تحليق ا  ّبة ا ات ازلة 5
 مركحة إدخاؿ ا واء البارد إذ داخل اوربد 6
 ربلخب ) مبادؿ حرارم (بطارلة ت 7

 دخوؿ اواء جول لينر  لي بطارلة التربلخب 8
 خركج ا واء الساخن من اوربد إذ اخلارج 9

  نو ة التإلكل   بوابات ا واء البارد كالساخن 10

 مركحة خركج ا واء الساخن كالر ن  من اوربد  11

9 
10 

4 1 

7 

11 6 

8 

3 2 

5 

 51-10الشكل 
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  نو ة التإلكل   بوابات تخبكلر اواء اوربد  12

 ػػن  ػػا ة مػػن  2لبػػْب مسػػارات ا ػػواء داخػػل مػػربد خػػط ق ػػّب  اقتػػا اإلنتاجيػػة  52-19ل كالشػػك
للنإلافظػػة  لػػي درجػػة حػػرارة ا ػػواء الػػخباخلع بػػاوربد  نػػخب درجػػة ا ػػرارة  ST BRAIBANIإنتػػاج شػػركة 

 اورجحية كالٍب ىخبد تبحا لنوع اوكركنة الٍب لتل تربلخباا . 
 -حيث أن  :

 1 ابات ا واء الساخن كالباردا طوانة للتإلكل   موض  بو 
 2  نود

 3  1ذراع متحخبد اوواض  لتإلكل   مشوار اذ طوانة 
 4 بوابة خركج ا واء الساخن
 5 بوابة دخوؿ ا واء البارد
 6 بوابة تخبكلر اواء اوربد

 7 9ذراع متحخبد اوواض  لتإلكل ىف مشوار اذ طوانة 
 8  نود

 9 تخبكلر اواء اوربدأ طوانة ىكل ىف موض  بوابة  
كاجلخبلر بالركر أف ارا الشكل لحرض كضحْب تشغيل الوض  اذكؿ   الشػكل أ كتكػوف اذ ػطوانة 

مػػن اوػػربد  لػػي  4 كخػركج ا ػػواء  5متقخبمػة لألمػػاـ كمػػن   تكػوف كػػال مػػن بػػوابٍب دخػوؿ ا ػػواء للنػػربد 
ىف كضػ   لػق متامػا  6البوابػة مَباجحػة للذلػف كمػن   تكػوف  9كض  العتح ىف حْب تكوف اذ ػطوانة 
 كارا الوض  منا ن لألجواء ا ارة  .
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الوض  ال ا    الشكل ب كتكوف اذ طوانة مَباجحة للذلف كمن   تكوف كال من بوابٍب دخػوؿ 
متقخبمة لألمػاـ  9من اوربد  لي كض  الغلق ىف حْب تكوف اذ طوانة  4 كخركج ا واء  5ا واء للنربد 

   كض  فتح متاما كارا الوض  منا ن لألجواء الباردة  . 6بوابة كمن   تكوف ال

 52-10الشكل 

 أ

 ب
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 السٔضات احلطاضٖٛ  11-8-2

  ن   السا ة . 2لبْب دكرة التربلخب وربد  خط ق ّب إلطاذ  حتا  53-19كالشكل 

2 

2 

1 

1 
1 

7 

8 

9 
1 

T 
1 

1 
1 

1 3 4 
5 

T 4 
5 
M 6 

 من الشيلر

1 

M 6 

10 

11 

11 

 53-10الشكل 
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 -حيث أن :
 1 ماب  فتح ك لق لخبكل  تستذخبـ   أ راض ال يانة 

 2 مب  للتإلكل   التخبفق لخبكلا
 3 شح لَبشيح اواء من الحوالقمر 

 4  خباد درجة حرارة
تو ػػػػل جب ػػػاز الػػػتإلكل اوػػػػربمج  PT100 سػػػات درجػػػة حػػػرارة مػػػػاء الشػػػيلر  ػػػراز 

 إلر اؿ بياف  ن درجة حرارة اواء القادـ من الشيلر كالراج  للشيلر  
5 

 6  خباد ضغط م كد مبإلب  لخبكل 

للػػتإلكل   نسػػبة خلػػط اوػػاء  ػػناـ ىكػػل ىف التػػخبفق نيومػػاتيكي ب النػػة مسػػارات 
 البارد القادـ الشيلر كاواء الساخن الراج  للشيلر تبحا لخبرجة حرارة اوطلوبة للشيلر  

7 

 8  ناـ  رجحي لسنح مبركر اواء الساخن ىف افاص كاحخب
 9 ماذة ك ربية

 10 مبادؿ حرارم ) بطارلة تربلخب (
 11  ناـ كركل للتذلر من ا واء اووجود باخلط

لو ل جب از التإلكل اوربمج إلر اؿ  PT100   درجة حرارة اواء اوربد  راز 
 بياف  ن درجة حرارة ا واء الراج  من الشيلر اذ ا واء اجلول

12 

 
ك شنكػػػػن تقسػػػػيل الػػػػخبكرة إذ قسػػػػنْب كذنػػػػا دكرة ابتخباصيػػػػة كالػػػػٍب ىتػػػػول  لػػػػي  ػػػػناـ تنظػػػػيل التػػػػخبفق 

، كلقػػـو  ػػ  درجػػة حػػرارة اػػواء  9نانولػػة تتاػػنن ماػػذة اوػػاء  كدكرة  7النيومػػاتيكي ال النػػع اوسػػار 
بصر اؿ إشػارة إذ ج ػاز الػتإلكل اوػربمج ، كتبحػا للبيانػات اخلا ػة بالقينػة اورجحيػة  12اوربد التناترم 

للػتإلكل     7 لخبرجة ا ػرارة داخػل اوػربد فػاف ج ػاز الػتإلكل اوػربمج لػتإلكل   ال ػناـ النيومػاتيكي
 بارد إذ بطارلات اوربد .تخبفق اواء ال

 صٗاٌٛ املربز  11-8-3

  حالة أنظنة التإلكل اوتطورة جخبا كالٍب لستذخبـ في ا أج ػ ة كومبيػوتر   الػتإلكل شنكػن إدخػاؿ 
برنػػامج ال ػػيانة   ج ػػاز الكومبيػػوتر حيػػث لحطػػي ر ػػاصل تنبيػػا  نػػخب كجػػوب  نػػل ال ػػيانة  لػػي أم 

 -موض    اوربد كنا للع :
 -تشغيل يتم عمل التالي :ساعة  150كل 
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 إ ادة تربيط  ي  اوسامّب باوربد . -1
 تنظيف اذ طح الخباخلية باوربد بوا طة مكنسة ك ربية . -2
 تنظيف أم فنحات لألتربة  لي بطارلة اوربد . -3
 تنظيف مرشح ا واء اواغوط . -4

 -ساعة  تشغيل يتم عمل التالي : 1000كل 
 افإلر اذ طح ا ات ازلة للنربد .-1
 ركاص  التحليق اورنة للسطح ا ات ازل للنربد . -2

 -ساعة تشغيل يتم عمل التالي : 2000كل 
  سل اجلخبراف اخلارجية للنربد باواء كاونظعات الطبيحية . -1

 أعطال المبرد 10-8-4
 لحرض اذ طاؿ اوذتلعة للنربد كأ باهبا ا تنلة .  6-19اجلخبكؿ 

 6-10الجدول 
العطل أو 
 المشكلة

 سباب المحتملةاأل

 ار اء رباط مسامّب الركاص  اورنة لأل طح ا ات ازلة . -1 اات از زاصخب 
 تلف بح  الركاص  اورنة . -2
 رلش أحخب مركحٍب اوربد  ّب مت نة . -3
 

 حخبكث خلل   ا ورلة . -1 ضوضاء بالغة
تلف أحخب كرا ع ا ور ) البلي ( اخلاص مبإلركات اوراكح أك ا ركات ا ات ازلة 

. 
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 6-10تابع الجدول 
العطل أو 
 المشكلة

 األسباب المحتملة

خركج اوكركنػة مػن 
 اوربد  عرارة مرتعحة 

 مشكلة   دكرة التربلخب أك ارتعاع درجة حرارة ماء الشيلر . -1
 تكوف قشرة من الحجْب اوت لن  لي اذ طح ا ات ازلة .  -2
 دخوؿ أك خركج ا واء  ّب كا  . -3
 مشكلة   اوراكح . -4

توزلػػػػ   ػػػػّب منػػػػتظل 
للنكركنػػػػة اخلارجػػػػة 

 من اوربد

 إمالة ا  اصر ا ات ازلة نتيجة لحخبـ ضبط مستول اوربد  لي مي اف اواء.  -1
 حخبكث توقعات ا َباضيا أنناء بخبء خركج اوكركنة من اوكب   -2
 ا ركات ا ات ازلة ىتاج لابط مستول . -3
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 الباب احلادي عظر

 احلديثة للخطوط الطويلةاجملففات 
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 المجففات الحديثة للخطوط الطويلة
 

 -متر اوكركنة اإل باكٌب او نحة   اخلطوط الطوللة     خبة مراحل من التجعيف كنا للع :
 SPREADERالناشر  -1
 PREDRYER  DIVIDERاجملعف ا بتخباصع  -2
 DRYERاجملعف الن اصع  -3
 HUMIDIFIERاور ن  -4
 COOLERاوربد  -5

SPREADER 

بتقسػػػين ا  DIVIDER نػػػخب نػػػ كؿ اوكركنػػػة اإل ػػػباكٌب مػػػن فورمػػػة التشػػػكيل للنكػػػب  لقػػػـو القسػػػاـ 
وسػػارلن حػػٌب شنكػػن نشػػر مشػػا تْب ىف يف كاحػػخب كنػػا  يتاػػح فينػػا بحػػخب    لقػػـو الناشػػر بنشػػر كقطػػ  

مج اػػرا اجل ػػاز ليحطػػي كتسػػولة زلػػادات خيػػوط اإل ػػباكٌب  لػػي مشا ػػات مػػن اذلومنيػػـو عنػػالتْب كلػػرب 
قطحيػػة خليػػوط اوكركنػػة كػػل زمػػن محػػْب كلقػػـو ألاػػا بتسػػولة اذ ػػراؼ السػػعلية للنكركنػػة  لػػي الشػػنا ة 
كإ ػػادة دفػػ  اػػرص الق ا ػػات ) ال كاصػػخب النافػػة  ػػن تسػػولة ا ػػخبكد السػػعلية للنكركنػػة  لػػي الشػػنا ة ( 

 اجملعف ا بتخباصع كدفح ا إذ اوحجن كبحخب ذلأ لقـو الناشر بتإلرلأ الشنا ات إذ 

لحػػػػرض دنػػػػوذج لشػػػػنا ات اوكركنػػػػة   اخلػػػػط الق ػػػػّب ) الشػػػػكل أ( ككيعيػػػػة نشػػػػر  1-11كالشػػػػكل 
 اوكركنة  لي ا ) الشكل ب( .

 -كاجلخبلر بالركر أنا شنكن تقسيل الناشر إذ  خبة  نو ات كنا للع :

 أ

 ب

1-11الشكل   
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نشر مشا تْب   نو ة تقسيل اوكركنة النازلة من فورمة التشكيل  لي مسارلن إلمكانية -1
 باوكركنة   يف كاحخب كتسني ارص الوحخبة بالناشر .

 نو ة هتولة اوكركنة النازلة من فورمة التشكيل كاي تتكوف من مركحتْب كبطارلتْب تسذْب  -2
كتوض  ا عل فورمة التشكيل من أجل تشني  اوكركنة   لي شنْب كلسار الناشر  نخب نشراا  لي 

 الشنا ات .
 اوكركنة  لي الشنا ات كتقطيح ا .  نو ة نشر -3
  نو ة نقل العاالت النافة من تسولة اوكركنة اونشورة  لي الشنا ات اذ اوحجن :  -4

 -وىذه المجموعة تتكون من :
  قناة اات ازلة لنقل العاالت الساقطة أ عل الناشر إذ مركحة تعتيع كنقل العاالت بػا واء

كاناؾ نظاـ يخر لستذخبـ  فيػا  ػّب شنكػن لػخبكر   افػااْب فعػع الوضػ   اوخبفوع بوا طة اوركحة ذاهتا
الطبيحع تكوف حركة السّب ناحية مركحة التعتيع ك نخب ارتعاع مستول العاالت  ػن حػخب محػْب مػخبد 
كا ػػطة بوابػػة مت ػػلة مبعتػػاح هنالػػة مشػػوار ت ػػخبـ اوكركنػػة بالبوابػػة فتإلػػرؾ معتػػاح هنالػػة اوشػػوار كمػػن   

ّب   ا فػػاص اآلخػػر لعػػَبة زمنيػػة مػػخبدة ) حػػواذ  شػػرة نػػوا  (   تحػػود حركػػة السػػّب تػػنحك  حركػػة السػػ
لوضػح ا الطبيحػػع ذاتيػػا كشنكػػن لحامػل النظافػػة بعخػػر اوكركنػػة اوتجنحػة   ا فػػاص اآلخػػر كىنيل ػػا  لػػي 

 السّب مرة أخرل كلكن بخبفحات قليلة .
 لوف أ لي اوحجن مركحة تعتيع  كتحنل  لي تعتيع كنقل العاالت إذ  يك 
 . يكلوف أ لي اوحجن لع ل العاالت  ن ا واء  
 نو ة تسذْب كت ليع الشنا ات العار ة الخباخلة إذ الناشر كاي تتكوف من  نو ة  ذانات  -5

كشػػرزنة مػػن الكتػػػاف مغنػػورة مػػػن ج ػػة   حػػػوض  لػػوء ب لػػػع الربافػػْب كمػػػن اجل ػػة اذخػػػرل ىتػػأ هبػػػا 
مػػػن   شننػػػ  ذلػػػأ الت ػػػاؽ اوكركنػػػة  نػػػخب نشػػػراا  لػػػي الشػػػنا ات كبحػػػخب الشػػػنا ات لت لت ػػػا بال لػػػع ك 

التجعيػػف فحػػخبـ الت ليػػع كالتسػػذْب للشػػنا ات لػػندل اذ الت ػػاؽ اوكركنػػة بالشػػنا ات كاػػرا زنػػخبث 
 .STRIPPER MACHINEمشاكل كبّبة ىف اونشار 

 ا يكل اوحخب  كالسال  . -6
لوحػة تشػغيل إلكَبكنيػة بػخب  مػن  نو ػة  لوحة التإلكل كالٍب ل بع في ا   اذنظنة ا خبل ػة -7

 الاوا ط كاللنبات كاوعاتيح اوتحخبدة اوواض  ىف اذنظنة التقليخبلة .
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مػن اذمػاـ )    ST BRAIBANTIلحػرض  سػل توضػيإلع لناشػر مػن إنتػاج شػركة  2-11كالشػكل 
 الشكل الحلوم ( كمن اخللف ) الشكل السعلع (.

-حيث أن :  
 مركحة الناشر  1
كاكْب الحلولة كمرك ا الس 2  

 نظاـ إدارة رك ت الناشر   اجل ة الحكسية  رؾ اإلدارة  3
 مرؾ اإلدارة الرصيسع 4

  ذانات الشنا ات 5

 كحخبة ت ليع الشنا ات 6
مشط لت عيف اوكركنة اونشورة  لي الشنا ات كمرؾ  كينة تسولة  7

 اوكركنة السعلية
وكركنة الحلولة  ذاف كمركحة تسذْب ز قة   8  

2-11الشكل   
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 مرؾ إدارة  ّب العاالت 9

 مركحة تعتيع العاالت  10
 خط نقل العاالت ا واصع  11

 لحرض  ورة لقرص كامات تشغيل معاتيح التإلكل    نل ناشر من إنتاج شركة 3-11كالشكل 

ST BRAIBANTI . 

 -حيث أن :
 SQ1 1معتاح هنالة مشوار بخبء تشغيل السكينة الحلولة 

 SQ2 2اح هنالة مشوار إلقاؼ الناشر  نخب العي معت
 SQ3 3بخبء تشغيل حركة كاتينة ذراع الناشر 
 4,7 كامة بخبء تشغيل كاتينة ذراع الناشر

 5 كامة التوقف  ن العي 
 6 كامة السكينة الحلولة

ترس إلدارة  ترس إدارة كاتينة تغرلة الناشر بالشنا ات كلتل إدارهتا مرتْب مرة إلمخباد 
 ناشر بشنا تْب لنشر اوكركنة  لي ا كمرة إلمتاـ نشر اوكركنة  لي نا ال

8,9 

 .  ST BRAIBANTIلبْب  نو ة مركات الناشر اخلاص بشركة  4-11كالشكل 
 حيث أن :_

 MR1 مرؾ الكاتينة الرصيسية 

3-11الشكل   
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 MR2 مرؾ  كينة القط  الحلولة 
 MR3 مرؾ كاتينة ذرا ع الناشر 

 MR4 السعلية مرؾ  كينة القط  
 MR5 مرؾ القناة ا ات ازلة لنقل العاالت 

 MR6 مرؾ  ّب زلادات تسولة اوكركنة 
 MR7 مرؾ مركحة نقل العاالت

 DIVIDER   MR8,MR9مركات مراكح القساـ 
 MR10 مرؾ مركحة العاالت 

 MR11 مركحة تربلخب ا رؾ الرصيسع

 -نظرية عمل الناشر :        
  DIVIDERلحنػػل اوكػػب  كلرتعػػ  القسػػػاـ  PRODUCTIONل اخلػػط  لػػي كضػػ  اإلنتػػاج نػػخب تشػػغي

حٌب ت ل إذ معاتيح اوشػوار اخلا ػة هبػا   لػنذع  قلػيال بحػخب دقيقتػْب كلػخبكر مػرؾ الرصيسػع للناشػر 
MR1    فتنتقػػل ا ركػػة مػػن ا ػػرؾ الرصيسػػع إذ  نو ػػة الكامػػات كمعػػاتيح هنالػػات اوشػػوار  كفينػػا للػػع
 -وتاصف معاتيح هنالة اوشوار اوذتلعة :بياف ب
لحنل ا رؾ الرصيسع  واؿ فَبة تشغيل الناشر ك  نخب ك وؿ الكامػة او بتػة  لػي ا ػرؾ الرصيسػع  -1

ك نػػخب ك ػػوؿ الكامػػة   MR2لحنػػل مػػرؾ السػػكاكْب الحلولػػة   SQ1 نػػخب موضػػ  اوعتػػاح MR1للناشػػر 

4-11الشكل   
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لتوقػػف  SQ4لحلولػػة إذ موضػػ  معتػػاح هنالػػة اوشػػوار او بتػة  لػػي  نػػود نقػػل ا ركػػة مػػن مػػرؾ السػكينة ا
 مرؾ السكينة .

لابط في ات تشغيل الناشر ك نخب  SQ2 نخب ك وؿ كامة ا رؾ الرصيسع  نخب موض  اوعتاح  -2
 لحنل مرؾ كاتينة ذرا ع الناشر .   SQ3ك وؿ الكامات  نخب موض  اوعتاح 

مػػػػرؾ مركحػػػػة  –مػػػػرؾ السػػػػكاكْب السػػػػعلية  –مػػػػرؾ الناقػػػػل ا اتػػػػ ازم -  حػػػػْب لحنػػػػل كػػػػال مػػػػن :
ا ػػػرؾ الرصيسػػػع ب ػػػعة مسػػػتخبشنة  ػػػواؿ فػػػَبة التشػػػغيل كلػػػتل نقػػػل حركتػػػا بحنػػػود اذ قػػػرص  –العاػػػالت 

قطػػاع تر ػػي للػػتإلكل   تشػػغيل الكاتينػػة الرصيسػػة ، كمػػن   لػػتل نقػػل  2الكامػػات ال النػػة كألاػػا  ػػخبد 
كذنػػا تغرلػػة كبػػّبة حػػٌب تتواجػػخب مشػػا تْب    الشػػنا ات إذ مكػػاف نشػػر اوكركنػػة كذلػػأ  لػػي مػػرحلتْب 

موضػػ  نشػػر اوكركنػػة  لػػي الشػػنا تْب   بحػػخباا زنػػخبث إزاحػػة  ػػغّبة   ػػتكناؿ نشػػر اوكركنػػة  لػػي 
 الشنا تْب بوا طة ركذ نشر اوكركنة.

لبػػػػْب مسػػػػار خػػػػركج اوكركنػػػػة مػػػػن فورمػػػػة تشػػػػكيل العػػػػوـر إذ الناشػػػػر لنشػػػػراا  لػػػػي  5-11الشػػػػكل 
 كجراـ / السا ة .  750 ا إذ اجملعف ا بتخباصع خلط إلطاذ  اقتا اإلنتاجية الشنا ات حٌب خركج

 -حيث أن :
 1 اوكركنة   DIVIDER نو ة تسذْب قساـ 

 2 خ اف زلع الربافْب الالـز لت ليع  طح الشنا ات
 3  ذاف ك رم لتسذْب الشنا ات الخباخلة  لي الناشر

 4 مركحة تعتيع كإ ادة العاالت إذ اوحجن
كزنتول  لي  STRIPPER MACHINEخم ف الشنا ات العار ة اخلارجة من اونشار 

 مستولْب كلقـو بتوجيا ارص الشنا ات إذ الناشر 
5 

قناة اات ازلة لتوجيا العاالت النافة  ن قر زلادات اوكركنة إذ مركحة تعتيع كإ ادة 
 العاالت 

6 

 7 ا بتخباصعمشا ة ىنل اوكركنة كاي متجا إذ اجملعف 
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 8  يكلوف إ ادة العاالت إذ اوحجن 

  DIVIDER الكػاً 1- 11-2

بتقسػػيل خيػػوط اوكركنػػة النازلػػة مػػن فورمػػة التشػػكيل اذ مسػػارلن كنػػا اػػو   DIVIDERلقػػـو القسػػاـ 
كلتل هتولة اوكركنة الٍب مت تقسين ا إذ مسارلن بوا ػطة مػركحتْب  لػي جػانيب  8-11مبْب بالشكل  

كمن   تتحرض اوكركنة  نخب نشراا  لي الشنا ات  إذ هتولة با واء الساخن الٍب ت ل درجة الناشر 
  DIVIDERكشنكػػػػن تحػػػػخبلل محػػػػخبؿ تػػػػخبفق ا ػػػػواء اخلػػػػارج مػػػػن مػػػػركحٍب القسػػػػاـ  80c-70حرارتػػػػا مػػػػابْب 

 بوا طة رلش محخبة لرلأ كمن   لتل تشني  للنكركنة.
رارة  اليػة كذلػأ للنكركنػة اإل ػباكٌب ذات اذقطػار ك ادة لكوف تخبفق ا واء  اذ ككرلأ درجة ا ػ
 ال غّبة كلقل ذلأ ب لادة قطر اوكركنة اإل باكٌب .

قػػخب لسػػبن     DIVIDERكاجلػػخبلر بالػػركر أف زلػػادة  ػػر ة كدرجػػة حػػرارة ا ػػواء  نػػخب مػػراكح القسػػاـ 
ف كالنػػاتج إحػػخباث تشػػرخات   أ ػػطح اوكركنػػة كاػػرا لػػندل إذ تسػػاقط اوكركنػػة داخػػل نعػػق التجعيػػ

9 

5 

7 

1 

6 

4 

8 

2 

3 
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 نخب تخبىن اوقاكمة اويكانيكية كالناش ة من ا ات ازات كال خبمات ككرلأ فاف زلػادة محػخبؿ دفػق ا ػواء 
قػػخب لسػػبن   احننػػاء أ ػػواد اوكركنػػة خ و ػػا لػػو تحرضػػع اوكركنػػة  ػػواء بػػارد  نػػخب نشػػر اوكركنػػة  لػػي 

كػػال    DIVIDERالقسػػاـ  الشػػنا ات .ككنػػا  ػػبق كأف أشػػرنا  أف  نػػو ٍب التسػػذْب  لػػي شنػػْب كلسػػار
لبػْب اذجػ اء اوذتلعػة للػخبكرة ا رارلػة  ػرص  6-11من نا لتكوف من مركحة كبطارلػة تسػذْب كالشػكل 

 . ST BRAIBANTIاونظومة شركة 
 -حيث أن :

 4 بطارلة تسذْب  1  ناـ لخبكل 
 5 دخوؿ اواء الساخن  2 منظل تخبفق نيوماتيكي نناصع اوسار 

 6 الساخن  خركج اواء 3 مرشح 

 وٍعٕوٛ ٌكن الشىاعات إىل الٍاشط ٌٔشط املهطٌٔٛ عمّٗا 11-2-2

 STلحػػػػػرض خمطػػػػػط توضػػػػػيإلع لبػػػػػْب حركػػػػػة الشػػػػػنا ات ىف الناشػػػػػر لشػػػػػركة  7-11كالشػػػػػكل 

BRAIBANTI  
 -حيث أن :

 
 1 من خم ف الشنا ات

 2 تر ي ناقلْب للشنا ات من خم ف الشنا ات إذ  ا خب الناشر
 3  ا خب الناشر 

 4 اتينة اذفقية للناشر الك

6-11الشكل   

4 

5 

6 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

333 
 

 5 إذ ذرا ع الناشر 

 
 لبْب أج اء منظومة نشر اوكركنة  لي مشا تْب   يف كاحخب . 8-11كالشكل 

 -حيث أن :
 بطارلة تسذْب م  مركحة لتشني  اوكركنة النازلة من العورمة  1

 فورمة تشكيل  2
 نْب خيوط اإل باكٌب النازلة من العورمة لقس  DIVIDERقساـ  3

 خيوط اوكركنة اإل باكٌب  4
 كينة القط  الحلولة كتحنل  نخب ك وؿ  وؿ اوكركنة  لي الشنا ة للطوؿ اوطلوب  5

  ل .  140-130حواذ 

 ركؿ فرد اوكركنة قبل  قو  ا  لي الشنا ة  6
 الشنا ة  7
 هنالة خيوط اوكركنة  8

 لي الشنا ات كاي تحنل ب عة مستنرة  كينة قط  ال كاصخب السعلية للنكركنة ا نلة  9
. 

 7-11الشكل 
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لبْب كيعية التحامل م  أحخب قسنع اوكركنة الساقطة من فورمة التشػكيل حػٌب لػتل  9-11كالشكل 

 كضح ا  لي الشنا ة . 
 65فعع الشكل أ تنػ ؿ اوكركنػة مػن فورمػة التشػكيل كتظػل تتػخبذ ذ ػعل حػٌب ل ػبح  و ػا حػواذ 

  ل أ عل موض  الشنا ة .
 الشكل ب تتإلرؾ الشنا ة لتإلنل اوكركنة اوتخبلية ذ عل .كىف 

 كىف الشكل ج لتإلرؾ ركؿ العرد ذ عل لعرد اوكركنة أنناء ن ك ا من فورمة التشكيل. 
كىف الشكل د  نخب ك وؿ ركؿ العرد ذق ي مشوار لا تحنل السكاكْب الحلولة لقط  خيط اوكركنة 

. 
الطبيحػػع كتػػخبخل مشا ػػة جخبلػػخبة ا ػػتحخبادا لتإلنيل ػػا كقػػر كىف الشػػكل اػػػ لحػػود ركؿ العػػرد لوضػػحا 

 ال كاصخب السعلية للنكركنة ا نلة  لي الشنا ة القخبشنة . 
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11-11الشكل   

10-11الشكل   

 لوضح كيعية فرد اوكركنة  لي الشنا ات ذحخب اخلطوط الطوللة اإللطالية . 19-11كالشكل 
كاجلػػخبلر بالػػركر أنػػا لػػتل الػػتإلكل   

  DIVIDERدرجػة حػرارة أ ػطح قسػػاـ 
كنػػػػػػػة لتغرلػػػػػػػة مشػػػػػػػا تْب ىف كقػػػػػػػع اوكر 

كاحخب لاناف ارتعاع درجة حرارة ارص 
اذ ػػػػػػػطح كمػػػػػػػن   نتجنػػػػػػػن الت ػػػػػػػاؽ 
اوكركنة  نخب ن ك ا من العورمػة ك ػو  

 للشنا ات .
ككػػػػرلأ لػػػػتل تسػػػػذْب الشػػػػنا ات ىف الناشػػػػر ك ت لت ػػػػا ب لػػػػع الربافػػػػْب ونػػػػ  الت ػػػػاؽ اوكركنػػػػة  لػػػػي 

 الشػػػػنا ات  نػػػػخب النػػػػ كؿ  لي ػػػػا ككػػػػرلأ لتسػػػػ يل
انع ػػػػػاؿ اوكركنػػػػػة  ػػػػػن الشػػػػػنا ات  نػػػػػخب اونشػػػػػار 

STRIPPER MACHINE . 
وٍعٕوٛ ٌكن الفضالت يف 11-2-3

 الٍاشط

مػػػػػػػػن اوحلػػػػػػػػـو أنػػػػػػػػا بحػػػػػػػػخب نشػػػػػػػػر اوكركنػػػػػػػػة  لػػػػػػػػي 
الشػػػنا ات كقطػػػػ  حبػػػػل اوكركنػػػػة تكػػػػوف اوكركنػػػػة 
 ػػػػّب مسػػػػتولة مػػػػن أ ػػػػعل لػػػػرا لػػػػتل قطػػػػ  ال لػػػػادات 
بوا ػػطة  ػػكينة  ػػعلية نابتػػة كبحػػخب ذلػػأ لػػتل نقػػل 

  ل  65

 اػ د ج ب أ
9-11الشكل   
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ص ال كاصخب ) العاالت ( الٍب مت ق  ا إذ اوحجن مرة أخػرل   ػادة تشػكيل ا مػن جخبلػخب ،كالشػكل ار
  .ST BRAIBANTIلبْب  نو ة نقل العاالت إذ اوحجن الرصيسع  11-11

-حيث أن :  

 ز قة العاالت 1
  ّب نقل مرك م ) أك ح ّبة مرك لة ( لتقخبـ   افاص حركة الشنا ات كلخبكر با تنرار 2

 كلنقل اوكركنة إذ ناقل اات ازم .  MR5بوا طة ا رؾ 
 كبا  ذاف ون  الت اؽ اوكركنة  ليا أك  ّب انحكا ع MR6قناة اات ازلة كلخبراا ا رؾ  3
 ماكينة لتعتيع العاالت 4

 مركحة لنقل العاالت إذ  يكلوف أ لي اوحجن  5
 

وكركنػة اونشػورة  لػي الشػنا ة مػن أ ػعل بوا ػطة حيث تن لق فاا ت اوكركنة النافة  ن تسولة ا
كلػخبكر السػػّب با ػػتنرار فتنػػ ؿ العاػػالت مػػن ا  ػػّبة إذ  2لتسػػتقر فػػوؽ  ػػّب النقػػل اوركػػ م  1الر قػة 

السػّب ا نحكا ػع كالػرم لػخبكر   افػااْب فعػع الوضػ  الطبيحػع لقػـو السػّب بنقػل اوكركنػة إذ مركحػػة 
الت كدفح ػػا إذ  ػػيكلوف العاػػالت اووجػػود أ لػػي اوحجػػن حيػػث التعتيػػع كالػػٍب تقػػـو بتعتيػػع العاػػ

تنع ل اوكركنة  ن ا واء   السيكلوف لتن ؿ إذ اوحجن أما   حالة ارتعاع منسػوب العاػالت  لػي 
السّب  ػن ا ػخب ا ػخبد بوا ػطة معتػاح هنالػة مشػوار  لػي بوابػة  نػخب مػخبخل اوكركنػة إذ كحػخبة التعتيػع 

قػػل العاػػالت    نػػ    اجل ػػة اذخػػرل وػػخبة   تتجػػاكز  ػػخبة نػػوا   ليقػػـو تػػنحك  حركػػة السػػّب لتن
 امػل بتلقين ػا  لػي دفحػات إذ مركحػة التعتيػع ، كاجلػخبلر بالػركر أنػا   بحػ  اذنظنػة ا خبل ػة فانػػا 
لكتعػػع بقنػػاة اات ازلػػة بػػخب  مػػن ا  ػػّبة اورك لػػة لتنقػػل العاػػالت مباشػػرة إذ مركحػػة تعتيػػع كنقػػل إذ 

 ف اووجود أ لي اوحجن . السيكو 
كاجلخبلر بالركر أنا   بح  اذحياف زنخبث رجوع  ّب منتظل للعاالت كاناؾ  خبة أ باب لرلأ 

  -م ل:
 مشكلة مبركحة التعتيع .-1
 انسخباد موا ّب العاالت اوغرلة للسيكلوف .-2
 كة العاالت .الت اؽ العاالت   القناة ا ات ازلة لحخبـ  نل  ذاف القناة  ا لحيق من حر -3
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12-11الشكل   

1 

2 

5 

7 

3 

4 

6 

وٍعٕوٛ  تعٖت الشىاعات  11-2-4

 ٔتشىٗع املهطٌٔٛ فٜ الٍاشط 

 ادة لتل تسذْب كت لع الشنا ات ب لػع الربافػْب قبػل 
نشػػػر اوكركنػػػة  لي ػػػا ونػػػ  الت ػػػاؽ اوكركنػػػة هبػػػا ،كالشػػػكل 

لبػػػػْب اذجػػػػ اء اوذتلعػػػػة اوكونػػػػة ونظومػػػػة ت ليػػػػع  11-12
 الشنا ات ب لع الربافْب  خلط إلطاذ.

 
 
 
 
 

 -حيث أن :
 1 قن  مل  خ اف زلع الربافْب 

 2 زجاجة بياف وحرفة مستول زلع الربافْب ىف اخل اف 
 3 حوض زلع الربافْب 

 4 حوض فني  قطرات زلع الربافْب اوتساقطة من اللبادة 
 5 زجاجة ا تقباؿ ال لع اوتساقط 

 6 مب  تعرل  ال لع 
وض زلع الربافْب كتحنل  لي ت ليع الشنا ات  نخب لبادة تتشرب ال لع اووجود   ح

 حركت ا .
7 

لحرض خمطط توضيإلع لكال مػن اوكػب  كالناشػر كاجملعػف ا بتػخباصع خلػط  ولػل  13-11الشكل 
 كيلو جراـ   السا ة .  750إلطاذ  حتا اإلنتاجية 
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 -حيث أن :

 اوكب  1 خم ف الشنا ات العار ة 3

 الناشر 2 جملعف ا بتخباصع ا 4

4 

 

2 

1 

13-11الشكل   
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لحػػرض خمطػػط توضػػيإلع للنجعػػف ا بتػػخباصع خلػػط  ولػػل إلطػػاذ  ػػحتا اإلنتاجيػػة  14-11كالشػػكل 
 كيلو جراـ   السا ة كلبْب مسارات ا واء باجملعف ا بتخباصع .  750

 -حيث أن :
 1 مركحة  إلن الر وبة من مخبخل اجملعف ا بتخباصع 

 2 اذكؿ للنجعف ا بتخباصع بوابة دخوؿ ا واء اجلاؼ للقسل

 3 مركحة إخراج الر وبة من القسل اذكؿ من اجملعف ا بتخباصع

 4 بوابة دخوؿ ا واء اجلاؼ للقسل ال ا  للنجعف ا بتخباصع

 5 بوابة دخوؿ ا واء اجلاؼ للقسل ال الث للنجعف ا بتخباصع

 6 مركحة إخراج الر وبة من القسل اذكؿ من اجملعف ا بتخباصع

 7 بوابة دخوؿ ا واء اجلاؼ للقسل اذكؿ للنجعف ا بتخباصع

 8 مركحة إخراج الر وبة من القسل اذكؿ من اجملعف ا بتخباصع

 9 بوابة دخوؿ ا واء اجلاؼ للقسل اذكؿ للنجعف ا بتخباصع

 10 كاتينة حركة الشنا ات   اجملعف ا بتخباصع

 11 مراكح تخبكلر ا واء   اجملعف ا بتخباصع 

أج  ة قياس درجة ا رارة كالر وبة النسبية ىف منا ق التجعيف ال النة للنجعف 
 ا بتخباصع كاي مت لة م  أج  ة التإلكل اوربمج

12 

 13 مبادؿ حرارم )  ربنتينة ( اجملعف ا بتخباصع

 14  نو ة تسذْب الت ولة القبلية للنجعف ا بتخباصع  

 15 وؿ ا واء لألقساـ اوذتلعة ا طوانة اواصية للتإلكل   فتإلات دخ

 16 بوابة التإلكل   خركج ا واء الر ن من القسل اذكؿ للنجعف ا بتخباصع

 17 بوابة التإلكل   خركج ا واء الر ن من القسل ال ا  للنجعف ا بتخباصع

 18 بوابة التإلكل   خركج ا واء الر ن من القسل ال الث للنجعف ا بتخباصع

 19 اوكركنة 

 20 كتالن إ ادة الشنا ات
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 15-11الشكل 

16-11الشكل   

 . ANSELMOلحرض  ورة جملعف ابتخباصع خلط  ولل من إنتاج شركة  15-11كالشكل 
 PRE-VENTILATION BOX صٍسٔم التّٕٖٛ الكبمٗٛ 11-3-1

لبػػػػػخبأ نعػػػػػػق التجعيػػػػػػف ب ػػػػػنخبكؽ هتولػػػػػػة قبلػػػػػػع 
لتكػػوف مػػن  ػػعْب مػػن اوػػراكح كػػل  ػػف لتػػعلف 

حػػػػػػة مػػػػػػن أربحػػػػػػة مػػػػػػراكح كبطارلػػػػػػة التسػػػػػػذْب كمرك 
لسػػػإلن ا ػػػواء الر ػػػن أ لػػػي اجملعػػػف ا بتػػػخباصع 

اجملعػػػف ا بتػػػخباصع ك  كاػػػي موجػػػودة ىف مػػػخبخل
تقـو بت ولة اوكركنة الخباخلة للنجعف ا بتخباصع 

لبػػػػػػػػػػْب  سػػػػػػػػػػل توضػػػػػػػػػػيإلع  16-11كالشػػػػػػػػػػكل 
 وكونات كحخبة الت ولة القبلية للنجعف

 .  ST BRAIBANTIا بتخباصع خلطوط شركة  

لية بتجعيف هنالات اوكركنة اوتخبلية  لي الشنا ات بسر ة حيث لتخبفق كلقـو  نخبكؽ الت ولة القب
ا واء من أ عل اذ أ لي ك بالتاذ شنن  حخبكث الت اؽ  رص الن الات كألاا زنافظ  لي درجة 

 التشغيل اوبخبصية  الية .
كمػن أاػل اوشػاكل الػٍب ىػخبث مػن  ػػنخبكؽ 
الت ولػػػػة القبلػػػػع اػػػػو احػػػػَباؽ هنالػػػػات اوكركنػػػػة 

خبلية  لػي الشػنا ات أك حػخبكث تشػرخات اوت
من ػػا أك حػػػخبكث قطا ػػػات  وليػػػة في ػػػا كذلػػػأ 
لػػػػػػنجل نتيجػػػػػػة ل لػػػػػػادة درجػػػػػػة حػػػػػػرارة  ػػػػػػنخبكؽ 
الت ولػػة القبلػػع كشنكػػن مالحظػػة اػػرص اوشػػاكل 
بعخػػػػر  ينػػػػة مػػػػن اوكركنػػػػة اخلارجػػػػة مػػػػن منطقػػػػة 
ال ػػػػنخبكؽ القبلػػػػع إذ اجملعػػػػف ا بتػػػػخباصع كاػػػػرص 

كنػػػة ذات اوشػػػاكل ىػػػخبث  ػػػادة مػػػ  أنػػػواع اوكر 
 اذقطار الكبّبة .

كل ػػػػػػل زمػػػػػػن مػػػػػػركر الشػػػػػػنا ات  لػػػػػػي اػػػػػػرا 
نانيػػػػػػة ك ػػػػػػادة فػػػػػػاف  30s-10ال ػػػػػػنخبكؽ حػػػػػػواذ 
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مػن الر وبػة اإل اليػة مػن هنالػات اوكركنػة   %3الر وبػة الػٍب تعقػخباا اوكركنػة   اػرص اورحلػة تسػاكل 
 فقط .

 عٍاصط التخهي يف املٍار الساخم٘ لمىجففات  11-3-2

داخليػػػا لحػػػخبة   DIVIDERاجملعػػػف ا بتػػػخباصع اػػػو القسػػػل التػػػاذ للناشػػػر كاػػػو قسػػػاـ مػػػن اوحػػػركؼ أف 
منا ق حرارلة كليكن  نالنة منا ق حرارلة كل منطقة  ا تركؼ حرارلة خا ة من حيث درجة ا رارة 

-20كالر وبػػة النسػػبية كا ػػخبؼ مػػن اجملعػػف ا بتػػخباصع اػػو الو ػػوؿ بػػاونتج لر وبػػة نسػػبية تػػَباكح مػػابْب 

تسل اجملعف ا بتخباصع بسر ة تبذػّب الر وبػة مػن اوكركنػة كمػن   شننػ  الت ػاؽ اوكركنػة كأاػل كل 17%
 -اوشاكل الٍب ىخبث  ادة   اجملعف ا بتخباصع تتلذر  :

 الت اؽ اوكركنة كلنتج ذلأ من قع ات ا رارلة بْب اونطقة كاذخرل كارتعاع الر وبة النسبية. -1
ونػػػاخ التجعيػػػف الغػػػّب مالصػػػل مػػػن حيػػػث اختيػػػار درجػػػة ا ػػػرارة كالر وبػػػة احػػػَباؽ اوكركنػػػة نتيجػػػة -2

 النسبية للننا ق اوذتلعة .
  قوط اوكركنة داخل اجملعف ا بتخباصع ككرلأ اخنعاض درجة ا رارة كزلادة الر وبة النسبية .-3

ة كىف  ػقف كىف شركة برلبػانٌب توضػ  اوػراكح كبطارلػات التسػذْب للنجعػف ا بتػخباصع أ لػي اوكركنػ

17-11الشكل   
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كتقـو ارص اوػراكح مػ  بطارلػات التسػذْب با افظػة  لػي درجػة ا ػرارة الخباخليػة لكػل  ا بتخباصع اجملعف
لبػْب شػكل بطارلػات التسػذْب اوسػتذخبمة   خطػوط  17-11منطقة  نخب القينة اوطلوبة  كالشػكل 

ST BRAIBANTI  . 
-حيث أن :  

 مرؾ  1 لوح ت بيع اوركحة  4

 حامل اوركحة  2 مب  ت رلف 5

 رلش اوركحة 3,6 اوبادؿ ا رارم ) البطارلة ( 7
                                                                                                             

وسػإلوب   حْب لتل التإلكل ىف الر وبة النسبية لكل منطقػة بوا ػطة بوابػة تػتإلكل ىف دخػوؿ ا ػواء ا
من اخلارج بوا طة مػراكح تػخبكلر ا ػواء السػابقة داخػل اجملعػف ا بتػخباصع حيػث أف اػرص البوابػات أ لػي 

 ارص اوراكح مباشرة  .
لحػػػرض دنػػوذج لبوابػػػة دخػػوؿ اػػػواء ذحػػخب اونػػػا ق ا رارلػػة للنجعػػػف ا بتػػػخباصع   18-11كالشػػكل  

 ية.لتل التإلكل في ا بوا طة ا طوانة اواص ST BRAIBANTIلشركة 

 -حيث أن :
 5  نود  1 شوكة 
 6 حلقة إلقاؼ  2 ذراع

18-11الشكل   
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 7 ا طوانة ىكل   اووض   3 شبكة 
   4 بوابة 
 

ككرلأ اناؾ مركحة  إلن ا واء الر ن من كل منطقة حيث لتل التإلكل ىف محخبؿ  إلن ا واء 
كاجلافػػة بالػػخباخل لاػػبط قينػػة فػػرؽ درجػػات ا ػػرارة بوا ػػطة بوابػػة تحنػػل با ػػطوانة ىكػػل مػػنازر اواصيػػة  

 ك و  للقينة اورجحية اوخبخلة  لي كومبيوتر التإلكل .
لبْب مركحة  إلن الر وبة من أحخب اونا ق ا رارلة للنجعف ا بتخباصع خلط  19-11كالشكل 

 .  ST BRAIBANTIكيلو جراـ / السا ة  لشركة    750 ولل  اقتا اإلنتاجية 
 -حيث أن :
 9 ترس بنيوف 1  قل كاتينة 

 10 ااب فالجنة  2 لة  قلتْب من  قل الكاتينةك 
 11 ك لة  3 حامل الشنا ة اذلسر 

 12  نود  4 دليل ان  قع للشنا ات
 13 حامل الشنا ة اذشنن  5 ترس بنيوف
 14 دليل ان  قع 6 الكاتينة 

 15 كاتينة  7 ناقل مسنن 
   8 كاتينة رأ ية
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 ساٟ٘عٍاصط احلطنٛ لمىجفف االبت 11-3-3

كلػػتل ىرلػػأ الشػػنا ات داخػػل اػػرا القسػػل بوا ػػطة حركػػة متقطحػػة كمت امنػػة مػػ  بػػاقع اخلػػط كذلػػأ 
با تذخباـ مرؾ لتل إدارتا ب نخبكؽ تػركس لقػـو بػصدارة كاتينػة اجملعػف ا بتػخباصع ك الكاتينػة الرافحػة الػٍب 

توضػيإلع  لبػْب خمطػط 29-11تقـو بنقل الشنا ات إذ اوسػتول اذكؿ الحلػوم للنجعػف كالشػكل 
 كيلوجراـ / السا ة.  750لحنا ر نقل ا ركة   اجملعف ا بتخباصع خلط إلطاذ  اقتا ا نتاجيا 

-حيث أن :  
 كاتينة تغرلة الشنا ات ا نلة باوكركنة من ذرا ع الناشر إذ اجملعف ا بتخباصع 1

  سْب دخوؿ الشنا ات إذ اجملعف ا بتخباصع اذشنن كاذلسر 2
 ناقل مسنن 3

19-11الشكل   
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 كاتينة اجملعف ا بتخباصع  4

 شخباد كاتينة اجملعف ا بتخباصع  5
  نخبكؽ  عي   ر ة الكاتينة اذفقية كالرأ ية للنجعف ا بتخباصع 6
 ناقل مسنن 7
 ترس الكاتينة الرأ ية للنجعف ا بتخباصع 8

 حامل مشا ة 9
 الكاتينة الرأ ية للنجعف ا بتخباصع 10

 للنجعف ا بتخباصع شخباد الكاتينة الرأ ية 11
  نو ة ان  ؽ الشنا ات للخبخوؿ إذ اجملعف الن اصع  12

  سْب دخوؿ الشنا ات إذ اجملعف اذشنن كاذلسر 13
 كاتينة اجملعف للنستول اذكؿ 14

2

11

13

8

6

1
3

14
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9

7

10

12
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لبػػػْب  سػػػل لنظػػػاـ نقػػػل الشػػػنا ات   اجملعػػػف ا بتػػػخباصع ) الشػػػكل أ( كخمطػػػط  21-11كالشػػػكل 
 .   ST BRAIBANTIة ) الشكل ب( لشركة توضيإلع جملنو ة اإلدار 

 -حيث أن :
 9 ترس بنيوف 1  قل كاتينة 

 10 ااب فالجنة  2 ك لة  قلتْب من  قل الكاتينة
 11 ك لة  3 حامل الشنا ة اذلسر 

 12  نود  4 دليل ان  قع للشنا ات
 13 حامل الشنا ة اذشنن  5 ترس بنيوف
 14 دليل ان  قع 6 الكاتينة 

 15 كاتينة  7 ل مسنن ناق
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لبْب خمطػط توضػيإلع ونظومػة مػرؾ إدارة كاتينػة اجملعػف ا بتػخباصع ) الشػكل أ (   22-11كالشكل 
 لنا بعف ارص اونظومة   ST BRAIBANTIكأج اء  اونظومة مب لخب من التعا يل ) الشكل ب(  لشركة 

 متكررة ىف اخلط كلا .
 
 

21-11الشكل   

حشس اداسة

ىبحُٕت افمُت اٌ

حشس اداسة اٌىبحُٕت

اٌشأسُت

صٕذوق

حشوس

عّىد اداسة

بىاسغت

اٌّحشن

صٕذوق

حشوس

ىبحُٕت اٌُسشي وارا حُ ححشَىه ىبحُٕت إًٌُّ واٌ عّىد سبظ حشوت اٌ

ىخبَٓ عٓ َُّٕب أوَسبسا بعذ ِسبُِش اٌخثبُج َّىٓ فصً حشوت اٌ

حذد أحشاف بعضهب وَعًّ رٌه عٕذِب حىىْ وبحُٕت حسبك أخشي ُف

ّبسة ًف اٌخظ ٌٍشّبعبث اٌ

ِسّبس حثبُج

اٌعّىد
ِسّبس حثبُج

اٌعّىد

حشس اداسة اٌىبحُٕت

اٌشأسُت

حشس اداسة

ىبحُٕت افمُت اٌ

 أ

 ب
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 -محتويات الشكل أ :
 1 ا رؾ
 2 توقف ا رؾ  نخب العي  كامة

 3    توقف ا رؾ  نخب العي 
 4    إلقاؼ اخلط  نخب حخبكث فرملة للنإلرؾ أدت إذ إدارة ا رؾ 

 5 لوح لخبكر ج ة  قارب السا ة ليقَبب من اجمل  السابق  نخب زلادة ا نل  لي ا رؾ
 6 شخباد لتإلكل ىف مقخبار ا نل اذق ي اوسنوح با للنإلرؾ .

 -يات الشكل ب:محتو 
 9 ك لة  1 كردة 
 10 كردة  2 لام
 11 حلقة إلقاؼ  3 كردة
 12 ركي ة  4  رة 

 13 ذراع  5 كر ي مور
 14 مرؾ ب نخبكؽ تركس  6  نود

 15,16 ركي ة  7    حٌب
 17 كامة 8  نود مسنن
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22-11الشكل   
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 السٔضات احلطاضٖٛ لمىجفف االبتساٟ٘  11-3-4 

تسػػػذْب للنجعػػػف ا بتػػػخباصع خلػػػط  ولػػػل إلطػػػاذ  اقتػػػا اإلنتاجيػػػة لبػػػْب دكرة ال 23-11كالشػػػكل  
 كيلوجراـ   السا ة .كاجلخبلر   750

اوكركنػة  نػخب   DIVIDERبالركر أنا ا تذخبـ    درجػة حػرارة لل ػواء السػاخن اخلػارج  نػخب قسػاـ 
كالر وبة  الناشر للتإلكل    ناـ التخبفق النيوماتيكي ككرلأ ا تذخبـ نالنة أج  ة قياس درجة ا رارة

ROTRONIC  للػػػتإلكل ىف منػػػاخ اونػػػا ق ال النػػػة للنجعػػػف ا بتػػػخباصع كمػػػن   الػػػتإلكل ىف  ػػػنامات
التػخبفق النيوماتيكيػػة ال النيػػة اوسػػار اخلا ػػة باونػػا ق ال النػػة ككػػرلأ الػػتإلكل ىف أكضػػاع بوابػػات خػػركج 

 حخب .الر وبة للننا ق ال النة للنجعف ا بتخباصع كالرم  نتناكلا بالتع يل فينا ب
 -محتويات دورة التسخين :

 مب  لخبكل  1

 مب  لخبكل للتإلكل   التخبفق 2
 مرشح 3

 مقياس درجة حرارة 4
 مو ل م  ج از التإلكل اوربمج  pt100   درجة حرارة  5
 مقياس ضغط م كد ب ناـ لخبكل  6

  ناـ لخبكل لت رلف ا واء اووجود   الخبكرة لخبكلا 7
 اووجود   الخبكرة كاو م كد بحوامة   ناـ ا تن اؼ ا واء 8
 اذ م رؼ اواء الحادـ  10
  ناـ نيوماتيكي للتإلكل   التخبفق مبسارلن 11
  ناـ نيوماتيكي للتإلكل   التخبفق ب النة مسارات 12

 ماذة ك ربية 13

  ناـ كركل   تن اؼ ا واء اووجود   اجملنحات الرصيسية للبطارلة  14
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اجملعػػػف اػػػو القسػػػل التػػػاذ للنجعػػػف ا بتػػػخباصع كاػػػو لقسػػػل داخليػػػا إذ  ػػػخبد مػػػن منػػػا ق التجعيػػػف 
 تلػػف مػػن شػػركة ذخػػرل حػػٌب أف بحػػ  الشػػركات تقػػـو بتقسػػيل اجملعػػف إذ قسػػنْب منع ػػلْب كذنػػا 

لحػػرض مسػقط توضػػيإلع جملعػػف ابتػخباصع ك عػػف هنػػاصع  24-11اجملعػف كاجملعػػف الن ػاصع ، كالشػػكل 
 .الساعة  كيلوجراـ    750لل إلطاذ  اقتا اإلنتاجية خلط  و 

-حيث أن :  
 1 مخبخل الشنا ات للنجعف ا بتخباصع 

 2 اجملعف ا بتخباصع
 3 اجملعف

 4 خركج الشنا ات ا نلة باوكركنة من اجملعف
 5 خم ف الشنا ات العار ة 

اصع خلط  ولػل إلطػاذ  اقتػا لبْب اوسقط الرأ ع كاجلانيب كاذفقع للنجعف الن  25-11الشكل 
 كيلوجراـ   السا ة كمسارات ا واء باوسقط اجلانيب  .   750اإلنتاجية 

 -حيث أن :
 1  11بطارلة إدخاؿ ا واء الساخن كمركي ا   داخل اجملعف 

 2  بطارلة إدخاؿ ا واء الساخن
 

1 
4 

2 

3 

5 
24-11الشكل   
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 3 بوابة ىكل ىف التخبفق تحنل با طوانة اواصية

 4 واء الر نمركحة إخراج ا 
 5 مباد ت حرارلة )  ربنتينات ( تحنل  لي فعف اوكركنة

 6 مباد ت حرارلة خا ة بالتجعيف ال اصخب  للن ف اوستول اذكؿ كن ف اوستول ال ا  
 7 مراكح الت ولة الخباخلية 

 8    درجة ا رارة كالر وبة 
 9 خمرج ا واء اجلاؼ الساخن اوخبفوع   منت ف اجملعف

 10 اور ن 
 11 مرؾ  نو ة إدخاؿ ا واء الساخن 

 12 خمارج ا واء  الساخن
 13 كاتينة اجملعف

 14 اوكركنة
 15 مسارات ا واء

2

5

4

9

55

10

11

88

77
66

2

4

5

12
12

13

1

3 3 3

1

4 2

8

14

15
15
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26-11الشكل   

 
لوضح شكل اوكركنة اونشورة  لي  26-11كالشكل 

الشػػنا ات أننػػاء حركت ػػا   أحػػخب مسػػتولات  عػػف خػػط 
  ولل إلطاذ . 

 ملٍار الساخم٘ عٍاصط التخهي يف ا11-4-1

كارا اجملعف لتل تقسػينا داخليػا إذ منطقػًب حػرارلتْب 
كػػال من نػػا مسػػتقل  ػػن اآلخػػر مػػن حيػػث درجػػة ا ػػرارة 
كالر وبػػػػة النسػػػػبية فاونطقػػػػة اذكذ مت ػػػػل منطقػػػػة التجعيػػػػف 

إذ    %17:20كتتغّب ر وبة اوكركنة   ارص اونطقة من 
ول  اذكؿ كارص اونطقة تتواجخب  ادة   اوست % 14:16

 الحلوم للنجعف.     
كاونطقػػػػػػػػػػػػة ال انيػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػني منطقػػػػػػػػػػػػة ا  ػػػػػػػػػػػػتقرار     

STABILIZATION    حيث زنخبث  إ ادة توزل  الر وبة 
 اوكركنة لت بح منتظنة ك ّب مرك ة   الخباخل لت ل

.كأاػػل مػػا شنيػػ  مرحلػػة ا  ػػتقرار اػػو تغػػّب لػػوف  %12.5-12الر وبػػة   هنالػػة اوسػػتول اخلػػام  إذ  
اوكركنة للوف اذ عر الك رما  كىسْب موا عات الطبخ ك ادة   ل لخب درجة حرارة ارص اونطقة  ن 

80c   83-82للنكركنػة اإل ػباكٌب ذات اذقطػار ال ػغّبة ك ػن c  للنكركنػة اإل ػباكٌب ذات اذقطػار
ا ػػرارة )  ك ػػادة سنتػػار فػػرؽ درجػػات 15cالكبػػّبة ىف حػػْب أف فػػرؽ درجػػات ا ػػرارة   ل لػػخب  ػػادة  ػػن 

كنا أف الر وبة النسبية ونطقة ا  تقرار  تار عيث ىافظ  لي    %15 ن  الر وبة النسبية (   ل لخب 
 الر وبة النسبية للننتج نابتة.

كزنخبث احَباؽ للنكركنة   منطقة ا  تقرار  نخب تحرض اوكركنة لتجعيف متقط  أك مستنر 
 ارة كالر وبة . نتيجة خللل ىف  نا ر اإلحساس بخبرجة ا ر 

لبْب منظومة تخبكلر ا واء الساخن داخل اجملعف للنإلافظة  لي درجة ا رارة    27-11كالشكل 
 .   BRAIBANTIمنطقٍب اجملعف  نخب القينة اوطلوبة لشركة 

 -حيث أن :
 7 ركي ة  1 مرؾ 
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 8 مبادؿ حرارم ) البطارلة (  2 مرؾ 
 9 رلة ( مبادؿ حرارم ) البطا 3 حامل اوركحة 
 10 مب  ت رلف  4 حامل اوركحة 
 11 ركي ة  5 رلش اوركحة 
 12 مب   لق 6 رلش اوركحة 

لبػػْب منظومػػة إدخػػاؿ ا ػػواء السػػاخن  نػػخب ارتعػػاع الر وبػػة النسػػبية داخػػل اجملعػػف  28-11كالشػػكل 
لر بة ( كذلػأ خلػط كذلأ من أجل ا افظة  لي نبات الر وبة النسبية ) فرؽ درجات ا رارة اجلافة كا

 . ST BRAIBANTI ولل  من إنتاج شركة 
 -حيث أن :

 9 شوكة  1  نود
 10 حلقة إلقاؼ  2  بة 

27-11الشكل   
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 11  نود  3 جسل ال ناـ 
 12 كردة  4 قافي  
 13 مركحة  5 شوكة 
 14 مرؾ  6 جواف 
 15 بطارلة ) مبادؿ حرارم ( 7  ناـ 

   8 أ طوانة ىكل منازر

ْب منظومػػػة إخػػػراج ا ػػػواء الر ػػػن  نػػػخب ارتعػػػاع الر وبػػػة النسػػػبية داخػػػل اجملعػػػف لبػػػ 29-11كالشػػػكل 
كذلأ من أجل ا افظة  لي نبات الر وبة النسبية ) فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة ( كذلػأ خلػط 

 . ST BRAIBANTI ولل  من إنتاج شركة 
 -حيث أن :

 8  نود 1 مرؾ
 9 جواف 2 مركحة 
 10 جواف 3  نود

28-11الشكل   
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 11 قا خبة ت بيع 4 ةجلب
 12 ذراع 5 جسل ال ناـ

 13 شوكة  6 كردة 
 14 أ طوانة ىكل منازر  7 حلقة إلقاؼ

 عٍاصط احلطنٛ  باجملفف  11-4-2

كلػػتل ىرلػػأ الشػػنا ات داخػػل اػػرا القسػػل بوا ػػطة حركػػة متقطحػػة كمت امنػػة مػػ  بػػاقع اخلػػط كذلػػأ 
ة كاتينة اجملعف ك الكاتينة الرافحػة الػٍب تقػـو بنقػل با تذخباـ مرؾ لتل إدارتا ب نخبكؽ تركس لقـو بصدار 

لبػْب خمطػط توضػيإلع لنظػاـ نقػل  39-11الشنا ات إذ اوستول اذكؿ الحلوم للنجعف كالشػكل 
ا ركة   اوسػتول اذكؿ للنجعػف ك الػٍب    تلػف  ػن اوسػتولات التكرارلػة للنجعػف  ػخبا اوسػتول 

 كجل / السا ة .  750نتاجية اذخّب كذلأ خلط  ولل إلطاذ  اقتا اإل
-حيث أن :  

25-11الشكل   

29-11الشكل   
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  سْب دخوؿ الشنا ات إذ اوستول اذكؿ للنجعف اذشنن كاذلسر 1

 ذ قة الشنا ات 2
 مسنار لابط مشوار حركة الر قة  3
 كاتينة اجملعف  4

 شخباد كاتينة اجملعف ا بتخباصع  5

 ناقل مسنن 6
 فقية إذ الكاتينة الرأس ية قرص بكامة لنقل الشنا ات من الكاتينة اذ 7
  نخبكؽ  عي   ر ة الكاتينة اذفقية كالرأ ية للنجعف ا بتخباصع 8
 حامل مشا ة 9

 الكاتينة الرأ ية للنجعف ا بتخباصع 10
 شخباد الكاتينة الرأ ية للنجعف ا بتخباصع 11
 كاتينة اجملعف للنستول اذكؿ 12
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 السٔضات احلطاضٖٛ لمىجفف 11-4-3

كيلػوجراـ   750لبْب دكرة التسػذْب للنجعػف خلػط  ولػل إلطػاذ  اقتػا اإلنتاجيػة  31-11شكل ال
للػػتإلكل    Rotronic  السػا ة كاجلػخبلر بالػػركر أنػا ا ػتذخبـ  ج ػػازلن قيػاس درجػة ا ػػرارة كالر وبػة 

ر منػػاخ منطقػػٍب التجعيػػف للنجعػػف  كمػػن   الػػتإلكل    ػػنامات التػػخبفق النيوماتيكيػػة ال النيػػة اوسػػا
اخلا ػػػة مبنطقػػػٍب التجعيػػػف للنجعػػػف ا بتػػػخباصع ككػػػرلأ الػػػتإلكل   أكضػػػاع بوابػػػات خػػػركج الر وبػػػة 

 مبنطقٍب التجعيف للنجعف كالرم  نتناكلا بالتع يل فينا بحخب .
 -محتويات دورة التسخين :

 مب  لخبكل  1
 مب  لخبكل للتإلكل   التخبفق 2
 مرشح 3

 مقياس درجة حرارة 4
 مو ل م  ج از التإلكل اوربمج  pt100   درجة حرارة  5

  ناـ لخبكل لت رلف ا واء اووجود ىف الخبكرة لخبكلا 7
  ناـ ا تن اؼ ا واء اووجود   الخبكرة كاو م كد بحوامة  8

 اذ م رؼ اواء الحادـ  10
  ناـ نيوماتيكي للتإلكل   التخبفق مبسارلن 11
 مسارات  ناـ نيوماتيكي للتإلكل   التخبفق ب النة 12
 ماذة ك ربية 13

  ناـ كركل   تن اؼ ا واء اووجود   اجملنحات الرصيسية للبطارلة  14
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  750لبْب مسقط رأ ع جملعف كمر ن كمربد خلط  ولل إلطاذ  اقتا اإلنتاجية  32-11الشكل  
 كيلو جراـ   السا ة . 

 -حيث أن :
 3 اوربد 1 اجملعف

 4 خم ف الشنا ات العار ة  2 ر ن ) اوربد ا بتخباصع(او

 

1 

2 3 

4 

 32-11الشكل 
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33-11الشكل   
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34-11الشكل   

 المرطب المرطب

 الكاتينة الناقلة

 نافذة للمتابعة

كيلو جراـ   750لبْب مكونات اور ن كاوربد خلط  ولل إلطاذ  اقتا اإلنتاجية  33-11كالشكل 
   السا ة .

 -حيث أن :
 1 دخوؿ الشنا ات ا نلة باوكركنة اجلافة إذ اور ن 

 2 اصعفواىن ترذلر صار اواء   اوربد ا بتخب
 3 مركحة تخبكلر ا واء اوربد ا بتخباصع

 4 مركحة شعط ا واء الر ن من خمرج اور ن  
 5  ا خب نقل الشنا ات من اور ن إذ اجملعف ا بتخباصع
 6 بار 80 ماذة ترذلر اوربد ا بتخباصع تحطي ضغط  اذ ل ل إذ 

 7 بار 80ماذة ترذلر اوربد تحطي ضغط  اذ ل ل إذ 
 8 ة تخبكلر ا واء اوربد مركح

 9 فواىن ترذلر صار اواء ىف اوربد 
 10  سات درجة ا رارة كالر وبة النسبية كاي مو لة م  ج از التإلكل اوربمج

 
كحنػيط القػارئ  لنػػا بػعف اور ػػن لقػـو با ػػتكناؿ 
مرحلػػػػة ا  ػػػػتقرار الػػػػٍب بػػػػخبأت   اونطقػػػػة ال انيػػػػة   

امػػل للنكركنػة بػػالر ل اجملعػف للو ػػوؿ إذ ا ػتقرار ك
مػػػػن أف اونطقػػػػة ال انيػػػػة   اجملعػػػػف ككػػػػرلأ اور ػػػػن 
كاوػػربد كػػال مػػػن ل لػػا دكرة حرارلػػة خا ػػػة بػػا وػػا بػػػعف 
ر وبػػة اوكركنػػة   تتغػػّب قبػػل كبحػػخب اور ػػن كاجملعػػف 
 ػػػػػول فقػػػػػط   إ ػػػػػادة توزلػػػػػ  الر وبػػػػػة داخػػػػػل  ػػػػػود 
اوكركنػػة ليكػػوف متجانسػػا بػػخب  مػػن تركػػ  الر وبػػة   

 . لن الحود
كلسػػتذخبـ مػػرؾ كاحػػخب إلدارة اوسػػتول السػػعلع   
اجملعػػػف ككػػػرلأ اور ػػػن ككػػػرلأ الكاتينػػػة ال ػػػا خبة 

للنربد كىف اور ن مركحة أ لي اوكركنة م  بطارلة تربلخب كلتل  ادة تر يػن اوكركنػة إمػا باػخ البذػار 
فيتإلػوؿ اوػاء  bar 30داخل حي  اور ن أك ترذلر اواء اخلاذ متاما من اذمالح  نخب ضػغط ل ػل إذ 
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للػتذلر  ROإذ صار ماء داخػل اور ػن ك ػادة لػتل تغرلػة اور ػن مػن كحػخبة ضػغط أاػوزل  كسػع
 متاما من اذمالح .

أمػػا اوػػربد فيحتػػرب القسػػل اذخػػّب مػػن نعػػق التجعيػػف كا ػػخبؼ منػػا اػػو الو ػػوؿ اذ ا  ػػتقرار ا ػػرارم 
 حي   الة اإلنتاج . الكامل للنكركنة كلكع تتقارب حرارهتا م  درجة حرارة

كلقػػػـو بػػػصدارة كاتينػػػة اوػػػربد ك الكاتينػػػة ال ػػػا خبة لل ػػػوام  مػػػرؾ كاحػػػخب ب ػػػنخبكؽ تػػػركس ك  سنتلػػػف  
 تركين اوربد  ن اور ن   كحخبة ترذلر اواء أك كحخبة حقن البذار كنا ذكر  العا 
 ف اوربد فقط .كاجلخبلر بالركر أنا   بح  اذحياف لخبمج اوربد كاور ن   كحخبة كاحخبة ليكو 

 لحرض  ورة ور ن ك عف ذحخب اخلطوط اإللطالية الطوللة . 34-11كالشكل 
 ٌعاً احلطنٛ لمىططب ٔاملربز 11-5-1

لبْب خمطط توضػيإلع لنظػاـ نقػل ا ركػة   اوسػتول اذخػّب مبجعػف إلطػاذ خػط  35-11الشكل 
 كيلوجراـ / السا ة  .  750 ولل  اقتا اإلنتاجية 

-حيث أن :  
 سْب دخوؿ الشنا ات إذ اوستول اذخّب للنجعف اذشنن كاذلسر  1
 ذ قة الشنا ات 2
 مسنار لابط مشوار حركة الر قة  3
 كاتينة اوستول اذخّب للنجعف ككرلأ اور ن 4
 شخباد كاتينة اجملعف كاور ن  5
  نخبكؽ  عي   ر ة الكاتينة اذفقية كالرأ ية للنجعف  6
 ناقل مسنن 7
 قرص بكامة لنقل الشنا ات من الكاتينة اذفقية إذ الكاتينة الرأس ية  8
 حامل مشا ة 9

 الكاتينة الرأ ية  للذركج من للنجعف  10
الكاتينػػػػػػة الناقلػػػػػػة للنر ػػػػػػن كاجملعػػػػػػف كمت ف ػػػػػػل ا  ػػػػػػن الكاتينػػػػػػة الرأ ػػػػػػية للنجعػػػػػػف ونػػػػػػ   12

ة   اجملعػف كاور ػن  لنػػا ج ػادات ا رارلػة  لي ػا كالػػٍب تنػتج  خػتالؼ درجػات ا ػػرار إلا
 بعنا   اواضع كانع ج ء من الكاتينة اخلارجة من اجملعف  

  سْب دخوؿ الشنا ات إذ اوستول اذخّب للنر ن اذشنن كاذلسر 13
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 36-11الشكل 

 إذ ماذة اوربد

فواىن الَبذلرإذ   

 ذ قة الشنا ات 14

 مسنار لابط مشوار حركة الر قة  15
 كاتينة اوربد  16
 شخباد كاتينة اوربد 17

 الرتشٖصزٔضٚ  11-5-2

لبػْب مكونػات دكرة ترذلػر اوػاء   اور ػن أك  اوػربد كالػٍب لػتل تغػرلت ا مػن كحػخبة  36-11الشكل 
  ST BRAIBANTIالاغط اإلاوزل الحكسع بغرفة محاجلة اواء كاخلا ة صطوط شركة 

1
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10
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9
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  -حيث أن :
 8 ك لة ميكانيكية نابتة 1  خباد ضغط 

 9 كسمرؾ ب نخبكؽ تر  2 مب  لخبكل لحخباد الاغط
 ناـ ك رم لتإلكل ىف اخلركج للنربد 

 أك اور ن 
معتاح ضغط لابط  نخب الاغط  3

 اذدىن للوحخبة .
10 

 11  خباد ضغط كحخبة اوحاجلة  4  ناـ محالرة ضغط اواذة 
 12 مرشح 5  ناـ لخبكل كركل 

 13  ناـ لخبكل كركل 6 خانق
   7 اواذة

 STاور ػػن كاوػػربد خلػػط  ولػػل مػػن إنتػػاج شػػركة  لبػػْب دكرة الَبذلػػر لكػػال مػػن 37-11كالشػػكل 

BRAIBANTI   . 

  -تحليل مخطط وحدة ترذيذ الماء في المرطب والمبرد :
بالسػػناح باوػػاء القػػادـ مػػن كحػػخبة الاػػغط اإلاػػوزل الحكسػػع اووجػػودة    1لقػػـو ال ػػناـ الك ػػرم
مبحرفة الوقع  3,4ن الاغط لستذخبـ   أ راض ال يانة  كلستذخبـ  خبادل  2اوحاجلة كا ب  اليخبكم 

 لتل ضبطا  نخب الاغط  7كمعتاح الاغط  5كالعلَب النا ل  4الالـز   تبخباؿ قلن العلَب اخلشن 

37-11الشكل   

 اوربد اور ن



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

366 
 

 اذدىن الرم تتوقف الوحخبة إذا قل الاغط  ن ارص القينة .
تقػـو برفػ  ضػغط  9,15تستذخبـ   أ ناؿ ال يانة ،كاواذات  8,14ككرلأ فاف ا اب  اليخبكلة 

تقـو بابط ضػغط اواػذات أننػاء  نل ػا   11,17لاغوط  الية ، ك نامات ا خب من الاغط اواء 
بػػار مػػ ال كذلػػأ با  ػػتحانة بحػػخبادات الاػػغط   30 نػػخب ضػػغوط التشػػغيل اوطلوبػػة  لػػي  ػػبيل او ػػاؿ

تسػتذخبـ  21تستذخبـ لَبذلر اواء داخل اور ن ككرلأ اوربد، كا ػاب  اليخبكلػة   20كالعواىن  12,18
 أ ناؿ ال يانة ،كلتل ت رلف اواء اوتجن    أرضية اور ن كاوربد إذ بالو ة اواء القرلبة من نا .  

 دورة التبريد 11-5-3
  750لبػػػػْب دكرة التربلػػػػخب للنر ػػػػن كاوػػػػربد خلػػػػط  ولػػػػل إلطػػػػاذ  اقتػػػػا اإلنتاجيػػػػة  38-11كالشػػػػكل 

 Rotronicرجػػػة ا ػػػرارة كالر وبػػػة كيلػػػوجراـ   السػػػا ة كاجلػػػخبلر بالػػػركر أنػػػا ا ػػػتذخبـ  ج ػػػاز قيػػػاس د
للتإلكل ىف مناخ منطقة التربلخب للنربد ا بتخباصع  كمن   التإلكل    ناـ التخبفق النيوماتيكي ال النية 
اوسػػػار اخلا ػػػة مبنطقػػػة التربلػػػخب للنػػػربد ا بتػػػخباصع ككػػػرلأ الػػػتإلكل   تشػػػغيل  نو ػػػة الَبذلػػػر للنػػػربد 

للػػتإلكل ىف منػػاخ منطقػػة  Rotronicا ػػرارة كالر وبػػة ا بتػػخباصع ككػػرلأ ا ػػتذخبـ  ج ػػاز قيػػاس درجػػة 
التربلخب للنربد كمن   التإلكل ىف  ناـ التخبفق النيوماتيكي ال النية اوسار اخلا ة مبنطقة التربلخب للنربد 

 ككرلأ التإلكل   تشغيل  نو ة الَبذلر للنربد
 -محتويات دورة التبريد :

 مب  لخبكل  1
 فقمب  لخبكل للتإلكل ىف التخب 2
 مرشح 3

 مقياس درجة حرارة 4
 مو ل م  ج از التإلكل اوربمج  pt100   درجة حرارة  5

 مقياس ضغط مو ل ب ناـ لخبكل للتشغيل كالع ل 6
  ناـ لخبكل لت رلف ا واء اووجود ىف الخبكرة لخبكلا 7
  ناـ ا تن اؼ ا واء اووجود ىف الخبكرة كاو م كد بحوامة  8

 الحادـ اذ م رؼ اواء  10
  ناـ نيوماتيكي للتإلكل ىف التخبفق ب النة مسارات 12
 ماذة ك ربية 13

  ناـ كركل   تن اؼ ا واء اووجود   اجملنحات الرصيسية للبطارلة  14
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 الباب الثاني عظر

 ختزيو وتعبئة املكرونة
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 تخزين وتعبئة المكرونة

 ادة فاف م ان  اوكركنة   الحا  تحنل أربحة ك شركف  ا ة   اليـو مت ػلة ك ػادة لقسػل الحنػل 
ل الث كردلات تشغيل كل كردلة تحنل وخبة مثا   ا ات ك ادة تكوف تكلعة الحنالة الليلية ىف الوردلة 

ج   الوردلات الليلية حٌب الليلية أ لي من م يلت ا ىف الوردلات ال باحية كلرلأ للـ  اذمر   لن اونت
لػتل تحب ت ػػا ىف الوردلػات ال ػػباحية باإلضػػافة اذ ذلػأ فانػػا ونػ  حػػخبكث تشػػرخ للنكركنػة  نػػخب تحب ت ػػا 

 ػػا ة قبػػػل تحب ت ػػػا كذلػػػأ للو ػػوؿ لال ػػػتقرار ا ػػػرارم  ػػػا كالشػػػكل  12لن ػػح بتذػػػ لن اوكركنػػػة وػػػخبة 
 لبْب شكل اوكركنة قبل ا  تقرار كبحخبص . 12-1

ر بالػػركر أف السػػحة التذ لنيػػة لل ػػوام  تحتنػػخب  لػػي الطاقػػة اإلنتاجيػػة للذطػػوط ككػػرلأ فػػَبة كاجلػػخبل
توقػػف ماكينػػات التحب ػػة ككػػرلأ العػػَبة الالزمػػة لتحب ػػة اوكركنػػة .كرنػػن تػػوفر الحنا ػػر التاليػػة ىف  ػػوام  

 -التذ لن :
 إمكانية   لن اونتج بخبكف تلعيات . -1
 أ وء الظركؼ . ا  وؿ  لي أق ي  حة   لن  كنة  نخب -2
 ا  وؿ  لي أق ي  حة تعرلغية  كنة مبا لتنا ن م  الطاقة التشغيلية واكينات التحب ة . -3
 إمكانية  نل   لن كتعرل    كقع كاحخب . -4

ك تلػػف أنظنػػة التذػػ لن   م ػػان  اوكركنػػة تبحػػا لنو يػػة اوكركنػػة فبذ ػػوص اوكركنػػة الق ػػّبة ف ػػع 
الػرم شنكػن نقلػا بالخبحرجػة كمػن   شنكػن   لن ػا    ػوام  رأ ػية تشَبؾ  يحا   شكل ا اوتجان  

 

% قبل ا  تقرار12.5متول ر و   % قبل 22.5محتوى رطوبى  
 االستقرار

تركيز الرطوبة فى الطبقات 
 الداخمية

توزيع منتظم لمرطوبة فى كل 
 الطبقات

 1-12الشكل 
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ذات مقط  مستطيلع   حْب لتل   لن اوكركنة الطوللة  واء كانع ا باكٌب أك بوكاتيُب ) أ طوانية 
الشكل كلكن ا  وفة كليسع م ػنتة كنػا اػو ا ػاؿ   اإل ػباكٌب ( فيػتل   لن ػا   مسػتولات أفقيػة 

 .  لي مشا ات تحليق

 كنا  بق القوؿ فاف اوكركنة الق ّبة لتل   لن ا ىف  وام  رأ ية ذات مقط  مستطيلع .
 SRCOM S.P.Aلبْب  ورة فوتو رافية ل وام    لن اوكركنة الق ّبة لشركة  2-12كالشكل 
ة الق ػّبة مبينػا نظػػاـ لحػرض دنػوذج يخػر ذربحػة  ػعوؼ مػػن  ػوام   ػ لن اوكركنػ 3-12كالشػكل 

 CUSINOTO. S.R.Lتعرل  ال وام  لشركة
  ROVATI لبْب مسارات الرابش ذربحة  عوؼ من ال وام   لشركة  4-12كالشكل 
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2-12الشكل  

 3-12الشكل 

 4-12الشكل 
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6-12الشكل   

لحػرض  ػورة فوتو رافيػة ل ػف كاحػخب مػن ال ػوام  مػ كدة بسػّبلن إلمكانيػة تعرلػػ   5-12كالشػكل 
 تجْب خمتلعْب   يف كاحخب .. ومحتْب   يف كاحخب لتشغيل ماكينٍب تحب ة مبن

ك ػػادة لػػتل  ػػ لن اوكركنػػة مػػن أ لػػي كحػػٌب دننػػ  تكسػػر اوكركنػػة  نػػخب ارتطام ػػا جبػػخبار ال ػػػومحة أك 

باوكركنػػػة تسػػػتذخبـ كحػػػخبات إنػػػ اؿ حل كنيػػػة للتقليػػػل مػػػن  ػػػر ة نػػػ كؿ 
لبػْب  ػورة فوتو رافيػة لوحػخبات  6-12اوكركنة   ال ومحة كالشكل 

  اإلن اؿ ا ل كنية .
ظػػػرا   خػػػتالؼ ك افػػػة اذنػػػواع اوذتلعػػػة للنكركنػػػة الق ػػػّبة لػػػرلأ كن

فاف  ر ة ن كؿ اوكركنة ل داد ب لادة ك افة اوكركنة كاجلػخبلر بالػركر أف 
الشػػركات او ػػنحة لوحػػخبات التذػػ لن تعخػػر ذلػػأ   ا سػػباف لتجنػػن 

  ر ات اإلن اؿ الحالية .
 

5-22الشكل   
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 7-12الشكل 

لوضػػػػح كيعيػػػػة ت بيػػػػع  7-12كالشػػػػكل 
ل كنيػػة داخػػل ال ػػومحة كحػػخبات اإلنػػ اؿ ا 

 .ROVATIمن شركة 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك ادة توض   وام  التذ لن    الة اإلنتاج كلكوف ارتعا  ا حواذ  ع أمتار تقرلبػا لػرلأ ف ػع 
 . 8-12ىتاج لساقية لرف  اوكركنة اخلارجة من اوربد إذ  وام  التذ لن كنا او مبْب بالشكل 

  اقية   اقية   اقية   وام  التذ لن اجملعف الن اصع  اوربد اجملعف ا بتخباصع  اوكب 

 8-12الشكل 
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 لتدعَٖالتٍعٗىات املدتمفٛ لصٕاوع ا 12-2-1

لبػْب كيعيػة التذػ لن    9-12كت نل  وام    لن اونتجات الق ػّبة بتنظينػات خمتلعػة فالشػكل 
  ف كاحخب من ال وام   .

 لبْب كيعية التذ لن    عْب من ال وام   . 19-12كالشكل 
 -حيث أن :

 1  اقية ) ناقل بقوادل ( .
 2 ناقل تغرلة بسّب .

 3  .ناقل  رضع بسّب لخبكر ىف افااْب
 4 ناقل بسّب لخبكر ىف افااْب كشنكن ىرلكا 

 لبْب أحخب ارص اذنظنة. 11-12الشكل 
 -حيث أن :

 1  اقية ) ناقل بقوادل ( 
 2 ناقل تغرلة بسّب 

ناقل 
 بقوادل 

 9-12الشكل 

 10 -12الشكل 
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 3 ناقل بسّب لخبكر ىف افااْب  كشنكن ىرلكا
 4 ناقل بسّب لخبكر ىف افااْب

 

 لبْب أحخب ارص اذنظنة.  12-12كالشكل 
 -ن :حيث أ

 1  اقية ) ناقل بقوادل (  
 2 ناقل   رضع 
 3 ناقل اات ازم 

 

 11-12الشكل 

12-12الشكل   
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لبػػْب خمطػػط توضػػيإلع للنظػػاـ اذكؿ لتإلنيػػل ال ػػوام  با ػػتذخباـ  ػػاقية بقػػوادل   13-12كالشػػكل 
 كناقل بقوادل  أ لي ال وام  كتعرل  ال وام  .

4
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 -حيث أن :
 1 من اوربد

 2 بوابة ال ومحة اذكذ 
 3 بوابة ال ومحة مرؾ خطي لعتح 
 4  اقية بقوادل 

 5 أ طوانة اواصية لقلن القوادل   نخب مخبخل ال ومحة اذكذ 
 6 ناقل بقوادل 

 7    اوستول الحلوم للنكركنة
 8 مسيل إلخراج اوكركنة الرابش

 9    اوستول السعلع 
 10 معتاح لخبكل لعتح ك لق بوابة ال ومحة 

 11 النا ل  ن اوكركنةا از م كد بغرابيل لع ل 
 12 مرؾ  ّب تعرل  ال وام 

 13 ا از    خمرج ال ومحة للسناح بتخبفق اوكركنة بعحل اجلاذبية اذرضية 
 14  ّب تعرل  ال وام 

 15 شخباد  ّب تعرل  ال وام 

 16 أ طوانة اواصية لقلن القوادل   نخب مخبخل ماكينة التحب ة اذكذ 
 17 اكينة التحب ة اذكذ  ّب لنقل اونتج إذ م

 18  ّب لنقل اونتج اذ ماكينة التحب ة ال انية 
 -فمن أجل تشغيل ماكينات التعبئة يجب اتباع التالى :

 تشغيل ناقل اوكركنة من ال وام  إذ ماكينات التحب ة . -1
ا اتػ ازم  تشغيل قسل ال وام  لتعرل  أحخب ال وام  فيحنل  ّب تعرل  ال وام  ككرلأ الغرباؿ-2

 لع ل النا ل. 
فػتح بوابػػة ال ػػومحة اوطلػوب تعرلغ ػػا باوعتػػاح  اجملػاكر للبوابػػة فيتإلػػرؾ ا ػرؾ اخلطػػي اوسػػ وؿ  ػػن -3

فتح باب ال ومحة ككرلأ لحنل ا رؾ ا  از اووجػود أ ػعل ال ػومحة مػن أجػل تسػ يل نػ كؿ اوكركنػة 
 من بوابة ال ومحة .

 حب ة فاف الناقل لقـو بصمخباد اواكينة الٍب تطلن منتج .كىف حالة كجود أك ر من ماكينة ت
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لقخب  بق القوؿ أف اذ ناؼ اوذتلعة للنكركنة الطوللة  شنكن   لن ا    وام  كنا او ا اؿ   
زف اذ ػػػناؼ اوذتلعػػػػة للنكركنػػػة الق ػػػػّبة كلكػػػن لػػػػتل   لن ػػػػا    ػػػخبة مسػػػػتولات فينػػػا لحػػػػرؼ باوذػػػػا

كسنتلػػف  ػػخبد اػػرص اوسػػتولات ككػػرلأ الطاقػػة التذ لنيػػة لكػػل مسػػتول  تبحػػا للطاقػػة   stackersالليليػػة
لبػػْب خمطػػط توضػػيإلع خلػػط  14-12اإلنتاجيػػة للذػػط ككػػرلأ  ػػخبد  ػػا ات  ػػ لن اونػػتج كالشػػكل 

 كيلوجراـ   السا ة .   750 ولل من إنتاج شركة برلبانٌب  اقتا اإلنتاجية 

  نا ر ا ركة لل وام  الليلية اوذازف الليلية كاي منلعة من  ب  مستولات  لبْب 15-12كالشكل 
كل من ا  تل  بالشنا ات ك خبد الشنا ات سنتلف من خم ف آلخر تبحا للطاقة اإلنتاجية للذط 

مشا ة ككاف كزف اوكركنة  لي الشنا ة ) ا باكٌب  300فن ال إذا كانع السحة التذ لنية للنستول 
كيلو جراـ كلكوف   1350كيلو جراـ لكوف كزف اوكركنة اوذ نة   اوستول الواحخب   4.5مل (  1.6

 كيلو جراـ كاكرا   9450كزف اوكركنة اذق ي الرم شنكن   لنا   اوذازف الليلية 
 -حيث أن :

 1  سْب دخوؿ الشنا ات  لي كاتينة اوربد
 2 مسنار لابط أدىن حخب وشوار ذ قة الشنا ات

 3 الشنا ات  نخب مخبخل اوربدذ قة 
 4 كاتينة اوربد

 5 شخباد
 6  نخبكؽ تركس

اوربد                مجفف   عف ابتخباصع المكبس
 اور ن

 الناشر  منظومة إرجاع الشماعات إلى الناشر
14-12الشكل   

 منشار اوكركنة ال وام  الليلية
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 7 ناقل تر ي

 8 حامل مشا ات
 9 للنستول الساب  متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قية نو ة 
 10 للنستول السادس متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قية نو ة 

 11 للنستول اخلام  متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قيةو ة  ن
 12 للنستول الراب  متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قية نو ة 
 13 للنستول ال الث متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قية نو ة 
 14 ل ال ا  متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول للنستو  إن  قية نو ة 
 15 للنستول اذكؿ متكن ن كؿ أك  خبـ ن كؿ الشنا ات  لي اوستول  إن  قية نو ة 

 16 شخباد  ا خب التإلنيل اوذازف الليلية
 17 ترس  ا خب التإلنيل الحلوم

 18 حامل مشا ات

 19 اذكؿ لل وام  الليلية سْب دخوؿ الشنا ات  لي كاتينة اوستول 

ا طوانة ىنيل أك  خبـ ىنيل اوستول اذكؿ كتقـو بتقخبمي  ن ر ان  ؽ الشنا ات 
 للنستول أك تراجح ا

20 

 21 كاتينة اوستول اذكؿ لل وام  الليلية

 22 شخباد

 23    امتالء اوستول اذكؿ بالشنا ات كتقـو بصلقاؼ مرؾ اوستول

ار بحن ر فحل زلل فار لحطي إشارة صركج الشنا ات ككض  اخلركج معتاحْب هنالة مشو 
  بيحع أك لوجخب إمالة   الشنا ات أك خركج مشا تْب محا

24 

 25 ترس كاتينة التعرل  الرأس ية

 26 شخباد كاتينة التعرل  الرأس ية 

 27 حامل مشا ات

 28 كض  ىنيل مستنر   ذ قة اوستول الساب  كاي 

كاتينة اوربد   إلدارةكاتينة اوستول كسن ر مرؾ لكل مستول ككرلأ مرؾ   مرؾ إدارة
 ك ا خب التإلنيل

30 
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كامة متحخبدة ا بات إللقاؼ اوستول  نخب العي  )  نخب الو وؿ الكامة التالية أماـ اجمل  
32  ) 

31 

 32    التوقف  نخب العي 
 33  نخب التواء أحخب الشنا ات   دكراف ا رؾ الناتج  ن فرملة اوستول كزنخبث ذلأ 

 34 شخباد زنخبد ا نل اذق ي للنإلرؾ كالرم بحخبص حخبث دكراف للنإلرؾ حوؿ مور دكرانا  
 لنا بعف اوستولات السبحة متنانلة متاما    نا ر ا ركة كالتإلكل  خبا أف اوسػتول السػاب  لكػوف 

  مستحخب   تقباؿ أل مشا ػات ىف أل  ّب م كدة مبجنو ة ان  قية با طوانة عيث أف اوستول الساب
 ظة كذلأ للطوارئ  ف و م كد بر قة داصنة  لي كضػ  كاحػخب تسػنح مبػركر أم مشا ػات مػن  ػا خب 
التإلنيػػل  ػػرا اوسػػتول ك ػػادة  نػػخب انتقػػاؿ التإلنيػػل مػػن مسػػتول أ لػػي   الرتبػػة وسػػتول أقػػل ىف الرتبػػة 

أف  اونػاخ الػخباخلع للنذػازف الليليػة لكػوف  تن ؿ بح  الشنا ات للنستول السػاب  ، كاجلػخبلر بالػركر
كلتل ذلأ  %60موضوع ىع نظاـ ىكل   بح  اخلطوط للنإلافظة  لي الر وبة الخباخلية مساكلة 

با  تحانة بغاللة صػار كمنظومػة ىكػل كاملػة كنػا اػو ا ػاؿ   خطػوط بػوالر السولسػرلة  ونػ  تشػرح 
ونػػاخ الػػخباخلع  مطػػابق ونػػاخ  ػػالة اإلنتػػاج ك ػػرب موضػػوع اوكركنػػة   اوذػػازف الليليػػة   حػػْب لكػػوف ا

 ىع نظاـ ىكل كنا او ا اؿ ىف خطوط برلبانٌب  .   
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 STRIPPER MACHIBE وٍشاض اخلط الطٕٖن12-3-1

 لبْب خمطط توضيإلع ونشار اخلط الطولل لشركة برلبانٌب . 16-12كالشكل 
 -حيث أن :

 1 ت إذ  كاكْب القط   ّب نقل اوكركنة اوع ولة  ن الشنا ا
 2  كاكْب قط  اوكركنة

 3 مركحة دف  اواء بارد  نخب مكاف قط  اوكركنة 
 4 بوابة تقـو با تقباؿ اوكركنة من الشنا ات   إمراراا لسّب  كاكْب القط 

 ر إجبارم لسا خب  لي إمالة الشنا ات عيث ت بح اوكركنة اوحلقة  لي ا   
 الشنا ات  ن اوكركنة . كض  أفقع لسنح بع ل

5 

 طاء  نو ة إدارة كاتينة تعرل  اوذازف الليلية كالٍب تقـو بنقل الشنا ات من أم 
 مستول إذ اونشار .

6 

 7 مكاف  نو ة إرجاع الشنا ات إذ الناشر . 
 8 مرؾ  جاركشة تكسّب الكيحاف النافة من  نلية قط  اوكركنة .

 

3 4 5 
 

 8  

2  
6 

7 
 
1 

  

16-12الشكل   
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ا ات ا نلػػة باوكركنػػة تنػػ ؿ مػػن اوسػػتول اوطلػػوب تعرلغػػا حسػػن اختيػػار كاجلػػخبلر بالػػركر أف الشػػن
اوشػغل  ػرب كاتينػة اابطػة لتقػـو مبناكلػة الشػنا ات ا نلػة باوكركنػة إذ اونشػار كباونشػار نالنػة كتػػالن 
منع لة ا ركة كلكن كال من ا مرتبط باذخرل  لي مور كاحخب إلمكانية انتقاؿ الشنا ات من كاتينة 

خرل فعع الكاتينة اذكذ تقـو بصجبار الشنا ات  لي اوركر   مسار أفقع متاما لع ل الشنا ات ذ
 ػػن اوكركنػػة لتسػػتقر اوكركنػػة فػػوؽ بوابػػة اواصيػػة كبحػػخب خػػركج الشػػنا ات مػػن حيػػ  البوابػػة تعػػتح البوابػػة 

ي حػػخبكد  ػػل  لػػ 28لتسػػتقر ح مػػة اوكركنػػة للشػػنا ة  لػػي  ػػّبلن لتإلركػػاف محػػا   ػػرض كػػال من نػػا 
 ل كلنتج من كل  ػود   28ارلن السّبلن نالنة  كاكْب تقـو بقط  اوكركنة إذ قسنْب كال من نا 

م دكج مكركنة فاػلتْب أحػخبذنا بكػوع كبحػخب ذلػأ تنتقػل اوكركنػة مػن السػّبلن إذ  نػ  لسػنح بػصمرار 
التحب ػة بػخبكف هتشػل اوكركنة أفقيػا   مسػار  لػي شػكل أ ػناف اونشػار حػٌب ت ػل اوكركنػة إذ ماكينػة 

أمػػػا الشػػػنا ات العار ػػػة فتتجػػػا اذ كتينػػػٍب نقػػػل الشػػػنا ات إذ كحػػػخبة إ ػػػادة الشػػػنا ات العار ػػػة إذ 
 الناشر .

لحرض خمطط توضػيإلع لحنا ػر ا ركػة للننشػار كالػرم لتكػوف مػن كاتينػة تعرلػ   17-12كالشكل 
 إ ادة الشنا ات العار ة. ال وام  الليلية كاونشار ككاتينة توزل  الشنا ات  لي مستول كحخبة

 -حيث أن :
 1 شخباد كاتينة تعرل  اوذازف الليلية الرأ ية 

 2 حامل مشا ات
 3 الَبس الحلوم الكاتينة التعرل  الرأ ية

 4  نو ة كتالن اونشار
 5  ر الشنا ات للننشار 
 6 6بوابة اونشار او دكجة 

 7 د صل ىرلأ الشنا ات 
 8 ا ات العار ة  لي مستولْبكاتينة توزل  الشن
 9 نقل ميكانيكع 

كامػػػة تقػػػػـو بػػػػخبف   مشا ػػػػة إذ اونػػػػر السػػػػعلع للشػػػػنا ات كأخػػػػرل   اونػػػػر الحلػػػػوم 
 للشنا ات   كحخبة إ ادة الشنا ات 

10 

 11  سي الشنا ات العار ة اوارة ىف اونر  السعلع لوحخبة إ ادة الشنا ات 
 12 اونر  السعلع لوحخبة إ ادة الشنا ات  سع الشنا ات العار ة اوارة ىف 
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 13 مرؾ ك رم  دارة  نو ة الكتالن اوبينة بالشكل
 14  ارة شنكن إدارهتا لخبكلا  نخب حخبكث زلادة محل  لي ا رؾ 

معتػػاح هنالػػة مشػػوار م بػػع  لػػي كالتػػش ميكػػانيكع لع ػػل ا ركػػة  نػػخب فػػاكز ا نػػل 
 ارا الكالتش اويكانيكع  نخب القينة اوحالر  لي ا

15 

 16 6   فتح بوابة اونشار او دكجة 
 17 مرؾ إدارة  كاكْب قط  اوكركنة اإل باكٌب ال النة 

 18 مرؾ إدارة برشنة العاالت النافة من قر اوكركنة اإل باكٌب 
 19 مرؾ جاركشة العاالت

 20 خمرج العاالت إذ خط الشعط ا واصع للعاالت كاوندل إذ السلنخبر
 21    باب برشنة العاالت 

 22  يور نقل اوكركنة الساقطة من بوابٍب اونشار
تػػركس نقػػل ا ركػػة مػػن  نػػود ا ػػرؾ اوػػخبلر للسػػكاكْب السػػعلية إذ  نػػود السػػكاكْب 

 الحلولة 
23 

 24 السكاكْب
 25  نخبكؽ السكاكْب

 26 مركحة  إلن الغبار الناتج  ن قر اوكركنة ون  ك ولا للتحب ة
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    STICKS  RETURN ٔحسٚ إعازٚ الشىاعات الفاضغٛ 12-3-2

الشػػنا ات العار ػػة القادمػػة مػػن اونشػػار  تتجػػا إذ أ ػػعل   تنقػػل مػػن الكاتينػػة اذكذ إذ كاتينػػة   
نانيػػة مناكلػػة كبحػػخب ذلػػأ تنتقػػل إذ كاتينػػة نال ػػة لتقػػـو بتوزلػػ  الشػػنا ات مشا ػػة  لػػي اوسػػتول الحلػػوم 

لشػػنا ات العار ػػة إذ الناشػػر كمشا ػػة  لػػي اوسػػتول السػػعلع لوحػػخبة إ ػػادة الشػػنا ات لوحػػخبة إ ػػادة ا
 العار ة إذ الناشر كاكرا .

 لحرض  سل جملنو ة إ ادة الشنا ات من اونشار إذ الناشر . 18-12كالشكل   
 1 مرؾ نقل الشنا ات من خم ف الشنا ات العار ة إذ مخبخل الناشر

 2 الكتالن الحلولة جملنو ة إرجاع الشنا ات إذ الناشر   نود ت بيع مرؾ إدارة
 3 مرؾ إدارة الكتالن الحلولة جملنو ة إرجاع الشنا ات للناشر 
 4 مرؾ إدارة الكتالن السعلية جملنو ة إرجاع الشنا ات للناشر 

مرؾ إدارة  ا خب الشنا ات كالرم لقـو بنقل مشا ة فار ة من اوستول السعلع 
 ن اوستول الحلوم إذ الناشر كأخرل م

5 

لحرض خمطط توضيإلع لبْب تعا يل كحخبة إ ادة الشػنا ات العار ػة إذ الناشػر   19-12كالشكل
 . 

 

1 
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4 
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 -حيث أن :

 1 كاتينة إمخباد الشنا ات للناشر
 7SQ3 2   حركة الشنا ات  لي اجلانن اذشنن إذ الناشر 

 7SQ4 3 الناشر    حركة الشنا ات  لي اجلانن اذشنن إذ
 7SQ2 4   خلو خم ف الشنا ات من الشنا ات

 5 قرص بكامات لابط العي  لخبخوؿ الشنا ات إذ الناشر
 SQ 6   ضبط في  دخوؿ الشنا ات إذ الناشر 

 M1 7مرؾ نقل الشنا ات من خم ف الشنا ات العار ة إذ مخبخل الناشر
 8  نخبكؽ تركس ا رؾ السابق

 9 ت القادمة من الكاتينة السعلية لوحخبة إ ادة الشنا ات حامل الشنا ا
 7SQ1 10   امتالء خم ف الشنا ات من الشنا ات

 11مسار الشنا ات القادمة من ناقل الشنا ات من اوستولْب الحلوم كالسعلع اذ خم ف 

3 2 
11 

1 1 1 7 

12 

1 

5 

6 

4 10 

8 

13 

9 

14 

23 

16 
19 

26 

15 

20 

25 

21 22 
17 18 

24 

27 

13 

ِسخىي العبدة اٌشّبعبث اٌفبسغت2عذد   
اِخش سفٌٍٍٍٕبشش أحذهّب عٍىٌ و  

 ِجّىعت سفع اٌشّبعبث
 ِٓ اٌّسخىي اٌسفٍٍ
 إًٌ ِخزْ اٌشّبعبث

 ِخزْ اٌشّبعبث

 وحذة إِذاد اٌشّبعبث
 إًٌ إٌبشش

19-12الشكل   
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 الشنا ات
 2SQ1 12    نل ناقل الشنا ات من اوستولْب   العي  

 M2 13 ات من اوستولْب الحلوم كالسعلع إذ خم ف الشنا ات مرؾ نقل الشنا
 1SQ3 14   كجود الشنا ات   اجل ة اليسرل للنستول الحلوم 
 1SQ4   15   كجود الشنا ات   اجل ة الينُب للنستول الحلوم

 سْب أحخبذنا أشنن كاآلخر ألسر وسار الشنا ات   اوستول الحلوم الراجحة من 
 2SQ7,12SQ7اونشار

16 

 1SQ7 17   ار اء الكاتينة الحلولة من اجل ة اليسرل
 1SQ8 18   ار اء الكاتينة الحلولة من اجل ة اليسرل 

 M3 19مرؾ إدارة الكاتينة الحلولة
 20 شخباد الكاتينة الحلولة 

 1SQ1  21    كجود الشنا ات ىف اجل ة اليسرل للنستول السعلع
 1SQ2 22ىف اجل ة الينُب للنستول السعلع     كجود الشنا ات

 سْب أحخبذنا أشنن كاآلخر ألسر وسار الشنا ات   اوستول السعلع  الراجحة من 
        2SQ8,12SQ8اونشار

23 

 1SQ5 24   ار اء الكاتينة الحلولة من اجل ة اليسرل  
 1SQ6 25   ار اء الكاتينة الحلولة من اجل ة اليسرل 

 M4 26إدارة الكاتينة السعلية  مرؾ

 27 شخباد الكاتينة السعلية 

إف أكؿ مػػا رنػػرب انتبػػاص اوسػػت لأ   أم منػػتج محبػػع اػػو شػػكل الحبػػوة ك رلقػػة  رضػػ ا  لػػي أرفػػف 
 السوبر ماركع مقارنة بعشكاؿ الحبوات اونافسة ، من انا جاءت أذنية التحب ة.

اجلػخبلر بالػركر أف ا ػخبؼ مػن تحب ػة اونتجػات لػػي  فقػط إ طاص ػا شػكال  اليػا رنػرب اوسػػت لأ ك  
كلكػػػن ألاػػػا مػػػن أجػػػل تقليػػػل  ػػػر ة تلػػػف اونػػػتج، كزلػػػادة مػػػخبة  ػػػالحيتا ، كمحالػػػة اونػػػتج مػػػن التلػػػوث 

 الكينياصع كالبيولوجع أنناء تخباكؿ كنقل اونتج ك و  ون ؿ اوست لأ .
 - تننر  لي جودة اونتج أنناء   لنا نركر من ا ماللي :كاناؾ بح  اذمور الٍب

 تحرض اونتج إذ الاوء فبح  اذ رلة تتلف إذا تحرضع للاوء .-1
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التحرض لألكسجْب فاذكسجْب لسا خب  لي تكانر البكَبلا كاويكركبات كمن   لسػبن ذلػأ  -2
 ينات.  تعكسخب اذ حنة فتعقخب  حن ا كمراق ا كتاي  من فاصخبة العيتام

التحػػرض للر وبػػة لسػػبن   تكػػانر البكَبلػػا فالر وبػػة ىنػػل    ياهتػػا اذكسػػجْب الػػالـز لتكػػانر  -3
 البكَبلا .

 انتقاؿ ا رارة إذ اذ حنة لسبن   تحجيل التعا الت اوندلة لتلع ا . -4
الشػخب تػندل ا ج ادات اويكانيكية الخبلناميكية كا  ػتاتيكية النافػة  ػن ا اتػ ازات كالاػغط ك  -5

 لتلف اذ رلة .
كلتعادل ارص اوشاكل السابقة لتل كض  اذ حنة ب عة  امة    بوات داخلية لتقي ا من الظركؼ 
ا يطة  لنا بعف اوواد اوستذخبمة   التغليف رنن أف تتنت  ب عات الح ؿ  ن الطق  اخلارجع ون  

لالزمػة للننػتج مػن ا ج ػادات اويكانيكيػة كالشػخب دخوؿ ا واء كصار اوػاء باإلضػافة إذ تػوفّب ا نالػة ا
 .. اخل .…

انػػاؾ  ػػخبة  ػػرؽ متبحػػة للإلػػاـ الحبػػوات من ػػا مػػا لسػػتذخبـ مػػواد الل ػػق ال ػػنغية كانػػاؾ مػػواد خمتلعػػة 
مستذخبمة   التغليف ككال من ا لا  ي ات ك يوب كحػٌب شنكػن ماػا عة  يػ ات اػرص اوػواد مت ت ػني  

ات من مواد تغليبف خمتلعة كتسني ارص اوػواد مبػواد التغليػف اوتحػخبدة مواد تغليف منلعة من  خبة  بق
  multi-layer films ( poly coupled films )الطبقات 

م ػل أفػالـ كاػرص اذفػالـ بسػ ولة شنكػن تشػكيل ا لتعخػر شػكل اونػتج كشنكػن ق ػ ا بشػر  ا مبشػرط 
PET/ PVDC/PE   كاػػي مركػػن مػػن البػػوذ ال لػػْب تّبف ليػػعPET ىعينيػػل كلورلػػخب كبولPVDC  كالبػػوذ

 .  PEال لْب

كارص اوركبات متن  اوواص  التالية من أف تنعر داخل الحبوة م ل اذكسػجْب ، كنػا  أكسػيخب الكربػوف 
، كالنَبكجػػْب ، كا ل يلػػػْب ، كالكإلػػػوؿ ، كاوػػاء باإلضػػػافة اذ صػػػار اوػػػاء كاذكسػػجْب كذنػػػا لحتػػػرباف مػػػن 

 ل تغّبات  اولة تندل إذ تلف اونتج .أخطر اذشياء الٍب تندل إذ  ن
كاجلػخبلر بالػػركر أف خػػواص اذفػالـ اوسػػتذخبمة   التحب ػػة رنػن أف تظػػل نابتػػة اخلػواص  ػػواؿ مراحػػل 

 التحب ة ككرلأ  واؿ فَبة التذ لن فينا بحخب .
 -وتجدر  اإلشارة إلى أن المواد التالية  واقية من األكسجين  :

  METALIC FOIL ( ALUMINIUM )كرؽ اذلومنيـو  -1

 بقات تغطية   واء من اذلومنيـو أك من محادف أخرل م ل أكيخب السيليكوف كأكسيخب   -2
 اخل .…اذلومنيـو كالسّباميأ 
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 . PVDCالراتنجات  -3

أاػػػل ا خت ػػػارات  1-12كلػػػتل ل ػػػق الطبقػػػات اوذتلعػػػة  ػػػرص اوػػػواد مبػػػواد   ػػػقة محينػػػة كاجلػػػخبكؿ 
 -اوستذخبمة  رص اوركبات :

 1-12الجدول 
 AL اذونيـو 

 PE البوذ ال يلْب 
 ALO2 أكسيخب اذلومنيـو 

 PEbd منذع  الك افة LDPEمركن 
 EVA مركبات البوذ ال يلْب 
 PEad ا يتات فينيل ا ل يلْب 
 PET بوذ ال يلْب نّبفيليع 
 EVOH انيلْب الكإلوؿ فينيل 

 PO البوذ ا َب 
 NYL ناللوف 

 PP بوذ بركبلْب 
 ON اللوف اووجا  نخب التكولن الن

 PT  ولعاف 
 OPA بوذ يميخب اووجا  نخب الَبكين

 PVC بوذ فينيل كلورلخب 
 OPP بوذ بركبلْب اووجا  نخب الَبكين

 PVDC بوذ فينيلخبلن كلورلخب 
 PA بوذ يميخب

 SiOX أكسيخب السيليكوف

ومنيػػـو  ػػّب نعػػاذ لألكسػػجْب كالاػػوء لػػرا ك لػػي الػػر ل مػػن اخلػػواص اونتػػازة  ػػرص اوركبػػات إ  أف اذل
 ف و لستذخبـ قليال لحخبـ شعافيتا .
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كاػػرلن   PVDCبػػوذ فينيلػػخبلن كلورلػػخب  EVOHكأاػل اوركبػػات ا ػػتذخباما اػػع انيلػػْب الكإلػػوؿ فينػػل 
لػػا خػػواص أفاػػل مػػن حيػػث منػػ  مػػركر  EVOHالنػػو ْب  نػػا خػػواص خمتلعػػة  جػػ  اوواصػػ   لنػػا بػػعف 

 أف العا لية محكو ة بالنسبة لبذار اواء .   حْب  PVDCاذكسجْب  ن 
 PERMEABILITY الٍفاشٖٛ 12-4-1

النعاذلػػة اػػع حجػػل اذكسػػجْب بالسػػنتينَب مكحػػن كالػػرم شنكػػن مػػركرص خػػالؿ مػػَب مربػػ  مػػن مػػواد 
 - ا ة أم أف : 24التغليف خالؿ 

PERMEABILITY = cm3/m2/24h/atm 
اـ  خبة  بقات من مواد خمتلعة  لي  بيل او اؿ فاف كاجلخبلر بالركر أنا شنكن تغيّب النعاذلة با تذخب

 LDPEمػ  PVDCتتاػا ف كنعاذلػة   PVCمػ  PVDC  كنعاذلػة   7تساكل  OPAم  PVDC نعاذلة  
 تتااصل كاكرا .

 لحرض نعاذلة  خبة أنواع من مركبات التغليف .2-12كاجلخبكؿ 
 2-12الجدول 

 االختصار التكوين النفاذية
 لية جدامركبات لها صفات عزل عا

 AL كرؽ ألومنيـو 0
 AL ألومنيـو للتغطية كالتحخبلن  0.2-6
 SiOX أكسيخب السيليكوف  

 ALOX أكسيخب اذلومنيـو  

 EVOH انيلْب الكإلوؿ فينيل اجلاؼ  0.11-0.8
 مركبات لها صفات عزل عالية

 PVDC بوذ فينيلخبلن كلورلخب  0.16-2.46
   %100تا انيلْب الكإلوؿ فينيل الر ن ر وب 8-16

. 
EVOH 

 مركبات لها صفات عزل ضعيفة
 Bi-oriented PET بوذ ال يلْب نّبفيليع اووجا  نخب الَبكين . 56-60
 PET بوذ ال يلْب نّبفيليع . 150
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 NYL الناللوف . 40
 Aclar (PCEF )بوذ كلور ترلعلورلانيلْب 141
ركيبػػػات خمتلعػػػة مػػػن اذفػػػالـ اوتحػػػخبدة لحػػػرض السػػػنأ بػػػاويكركف كالنعاذلػػػة لحػػػخبة ت 3-12كاجلػػػخبكؿ 
 الطبقات .

 3-12الجدول 
السمك  النفاذية

 بالميكرون
 طبيعة مواد العزل تركيب الطبقات

0.01 135 NLY/PE/AL/PE كرؽ ألومنيـو 
0.1-0.5 123 PO/AL  كرؽ ألومنيـو 
- 125 AL/PET   ألومنيـو محخب 
0.1-0.2 140 AL/AL Valeron   ألومنيـو محخب 
2-3 115 PET/AL/PE   ألومنيـو محخب 
- 120 PO/AL/PE  ألومنيـو 
- 160 PO/AL/PE ألومنيـو 
- 110 PE/AL/PO   ألومنيـو محخب 
2 82 PET/AL/PO ألومنيـو 
1  PET/AL/PE   ألومنيـو محخب 
  طاء  ّباميأ    0.05
  طاء  ّباميأ    0.5
0.1 125 PEP/PVDC/PE PVDC 
0.2 50 LDPE/EVA/PVDC/EVA/P

VDC 
PVDC 

7.7 75 LDPE/EVA/PVDC/EVA/L
DPE 

PVDC 
8 0.5 PVDC/PET PVDC 
7.7  PVDC/NYL6.6 PVDC 
8  PO/PVDC3.2g/m2 

PVDC 
2.8 127 PCTFE/LDPE/PO/LDPE PCTEF 
50 110 PET/PE/Aclar/PE Aclar 
1 75 PET/PE/EVA PA 
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4 25 EVA/PE/EVAL/PE/EVA Eval=EVOH 
-1 50 PET/EVOH-PE EVOH 
3 93 PET/EVOH-PE EVOH 
0.3-1.5 20 NYL6/EVOH/NYL6 EVOH 
  بوذ ا َبز/ بوذ اكليعين  102 8.5

 املػتدسوٛ يف تغمٗف املهطٌٔٛ   املٕاز 12-4-2

 فينا للي بياف باوواد اوستذخبمة   تغليف اوكركنة .
 البوذ انيلْب . -1
 البوذ بركبلْب . -2
 السيلوفاف . -3
 نيـو .رقاصق اذلوم -4
 الورؽ) الكرتوف ( . -5

كاواكينػػات الػػػٍب تسػػػتذخبـ النو ػػػاف اذخػػػّباف مػػػن اوػػػواد اخلػػػاـ   ىتػػػاج إذ تربلػػػخب إمػػػا اواكينػػػات الػػػٍب 
تسػػتذخبـ البػػوذ انيلػػْب كالبػػوذ بػػركبلْب ك  السػػيلوفاف فتإلتػػاج إذ نظػػاـ تربلػػخب بوا ػػطة ا ػػواء أك اوػػاء أك 

 اواء كا واء محا .
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اخلاـ  لي شكل رك ت كلكوف  رض الركؿ مساكلا لحرض الكي  اوراد تشكيلا ك ادة تكوف اوواد 
أما  وؿ الكي  فيإلخبد ميكانيكيا أك إلكَبكنيا  صلية ضوصية تبحا لت ػنيل ماكينػة التحب ػة كلػَباكح كزف 

 كيلوجراـ .  40-10الركؿ مابْب 
 لحرض دناذج خمتلعة لألفالـ اوستذخبمة ىف التغليف . 29-12كالشكل 

 ػػادة  ػػ ف مسػػتل مات التذػػ لن   ر ػػات رأ ػػية حػػٌب   تتػػعنر البكػػرات الكرتػػوف اولعػػوؼ  لي ػػا ك 
 العيلل كمن ت بح  ّب  ا ة لال تذخباـ .

أما اوػواد السػيلولوزلة م ػل السػولعاف ف ػع مػواد حسا ػة جػخبا لػرا للػـ  حعظ ػا ك  لن ػا   حجػرات 
ة كالر وبػػػػة كاػػػػو لتػػػػعنر ألاػػػػا باإل ػػػػابات ا شػػػػرلة مكيعػػػػة ا ػػػػواء ذف السػػػػيلوفاف شػػػػخبلخب التػػػػعنر بػػػػا رار 

 كالقوارض .
كاجلخبلر بالركر أنا   محظل اذحياف لتل ا تذخباـ  بقتْب من اوواد اخلاـ السػعلية تتإلنػل درجػات 
حػػرارة ك  اليػػة كتكػػوف الطبا ػػة ىف السػػطح الحلػػوم  ػػا كال انيػػة تتإلنػػل درجػػات حػػرارة اقػػل كتسػػتذخبـ 

 .   LAMINATIONالطرلقة ككنا  بق اإلشارة إلي ا بطرلقة الطبقات ذ راض اللإلاـ كتسني ارص

25بولي بروبلين كاست ) ال يقل عن  ميكرون ( وتكون الطباعة  
 أعالىا

12بولى استر  ) ميكرون (   
 

25بولي بروبلين كاست ) ال يقل عن  ميكرون ( وتكون الطباعة  
 أعالىا

15بولي بروبلين  عادة )أكبر من  ميكرون (    
 

 21-12الشكل 

 20-12كل الش
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 لبْب بح  التشكيالت اونلف من ا مستل مات التغليف   م ان  اوكركنة . 21-12كالشكل 
 -كتنقسل الطبا ة  لي مستل مات التغليف إذ :

 . فلكسو كتتل با تذخباـ السّبلالت كارص الطبا ة  ّب جيخبة ك ا مشاكل كبّبة -1
 ركتو كتتل با تذخباـ السلنخبرات كارص الطبا ة جيخبة .-2

ك ادة لتل  اـ ارص اذفالـ حرارلا بتحرل  أحرؼ  لق الكي  لخبرجات حػرارة متغػّبة حسػن نػوع 
 ػػخبة نػوا  بوا ػطة أ نػػخبة محخبنيػة مػ كدة مبقاكمػػات حرارلػة كاػػرص  C 160العػيلل كالسػنأ  ت ػػل إذ 

ورة كذلػػأ مػػن أجػػل زلػػادة الاػػغط أننػػاء اللإلػػاـ كإللقػػاؼ اوػػواد اذ نػػخبة أحيانػػا تكػػوف نا نػػة أك معػػ
البال تيكية الػٍب تن ػ ر أننػاء دكرة اللإلػاـ مػن أف تلت ػق مػ  قاػين اللإلػاـ كتػننر  ػلبا  لػي اللإلػاـ 
لتل تغطية أ نخبة اللإلاـ بطبقة من التيعلوف ا رارم كلتواجخب    ورة أفالـ رقيقة  أحخب جانبي ا م كد 

 لتل تغطية ارص اوادة بورؽ لتل ن  ا  نخب ت بيع التيعلوف متاما م ل اإل تيكرات . مبادة   قة حيث
كبح  اذفالـ لتل تشكيل ا حرارلا كسنا  اللإلاـ ا رارم كالتشكيل ا رارم لحنليات خا ة لتل 

 التإلكل فب ا با رارة كال من كا نل ا رارم.

ت التغليف ب عة  امة من الحنا ر ا امة   م ان  اوكركنة فن  تواجخب ماكينات تحخب ماكينا
 التغليف ا خبل ة زادت القخبرات اإلنتاجية و ان  اوكركنة كقلع الحنالة الالزمة .
 -كشنكن تقسيل  ماكينات التحب ة ب عة  امة من ناحية تخبفق اوواد اوحب ة إذ :

 نات تحب ة اوق و ات كاوكركنة النيخبل ) اولعوفة( ماكينات تحب ة رأ ية  م ل ماكي 
 . ) ماكينات تحب ة أفقية ) ماكينات تحب ة اإل باكٌب 

  -وتنقسم ماكينات التعبئة بصفة عامة تبعا لنوعية المكرونة المعبئة إلى:
 ماكينات تحب ة اوكركنة اإل باكٌب كمشتقاهتا ) اوكركنة الطوللة ( .

 ات كمشتقاهتا ) اوكركنة الق ّبة ( .ماكينات تحب ة اوق و 
 ماكينات تحب ة اوكركنة النيخبل أم اولعوفة )  ش الغراب ( .

 -كتتواجخب ماكينات التحب ة    خبة  ور تبحا لنظرلة  نل ا كنا للع :
 . ماكينات تحب ة حجنية 
 . ماكينات تحب ة كزنية 
 . ماكينات تحب ة حجنية كزنية 
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 ب أ
22-12الشكل   

كيلػػو جػػراـ  ىف   5جػػراـ إذ  250ا جنيػػة تحطػػي كزنػػات تػػَباكح مػػابْب ك ػػادة فػػاف ماكينػػات التحب ػػة 
 كيلو جراـ .  1جراـ إذ  50حْب أف اواكينات الوزنية تحطي أكزاف تَباكح مابْب 

 -أنواع اللحام :
 -كذنا كنا للع : 22-12كاي مبينة بالشكل 

 ) الشكل أ ( .    OVERLAP اـ بطرلقة حرؼ  لي حرؼ -1

 ) الشكل ب( .  FINSنعة  اـ بطرلقة ال   -2
 -والمعادالت التالية تعطى عرض الرول :

 رض اللإلاـ ×  2 رض الكي  + ) ×  2 رض الركؿ = 
   OVERLAP( بطرلقة حرؼ  لي حرؼ

 رض اللإلاـ ×  3 رض الكي  + ) ×  2 رض الركؿ = 
 FINS( بطرلقة ال  نعة  

  ل .  1.5:  1ك ادة لكوف  رض اللإلاـ 
غليػػف للذطػػوط الق ػػّبة  ػػادة إمػػا    ػػالة اإلنتػػاج أك   دكر مسػػتقل أ ػػعل كتوضػػ  ماكينػػات الت

 خطوط اإلنتاج كلحتنخب ذلأ تبحا لت نيل خط اإلنتاج .

لبْب خمطط توضيإلع لناقل ماكينات تحب ة اخلط الق ّب لنقل اوكركنػة مػن  ػوام   23-12كالشكل 
ودة   دكر مستقل مبعردص ) الشػكل أ( كمػ  التذ لن من  وام  اونتج الن اصع للناكينات التحب ة اووج

 ال وام  ) الشكل ب( .

1 2 

5 4 3 

6 

ماكينات التحب ة ناقل   

 ب أ 23-12الشكل 
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 -حيث أن :
 1 1إذ ماكينة التحب ة 
 2 2إذ ماكينة التحب ة 

فحنخب تقخبـ اذ طوانة تنقلن اوكركنة من القوادل    1ا طوانة إن اؿ اونتج إذ اواكينة 
 . 1للناكينة

3 

نخب تقخبـ اذ طوانة تنقلن اوكركنة من القوادل  فح  2ا طوانة إن اؿ اونتج إذ اواكينة 
 . 2للناكينة

4 

 5 الناقل
 رباؿ اات ازم تاب  جملنو ة  وام    لن اونتج الن اصع لقـو بغربلة اوكركنة الٌب لستقبل ا 

 من  ّب ناقل .
6 

 
 وٕاظَٖ وانٍٗات اخلطٕط الكصريٚ 12-5-1

كاوستذخبمة  ػادة   تحب ػة اوكركنػة الق ػّبة تكػوف مػ كدة اجلخبلر بالركر أف ماكينات التحب ة الرأ ية 
برأس كاحخبة للني اف أك رأ ْب أك أك ر ك ػادة فػاف أك ػر اذنػواع انتشػارا   تحب ػة اوكركنػة الق ػّبة اػو 

 24-12كالشػكل           multi  head packing machinesماكينػات التحب ػة اوتحػخبدة الػرؤكس 

2 1 

5 6 

4 

3 
8 

9 
10 

7 

 24-12الشكل 
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   multi headنة تحب ة خط  ق ّب متحخبدة الرؤكس لحرض اوسقط الرأ ع واكي

 -حيث أن :
 1  رباؿ اات ازم لع ل اوكركنة النا نة

 2 مخبخل  اقية نقل اوكركنة لل وام  التذ لن

 3  اقية 

 4 مسيل اوكركنة الرابش

 5 خمرج ناقل اوكركنة إذ ماكينة التحب ة 

 6  ّب لنقل اوكركنة

ي اف  لستقبل اوكركنة من  ّب نقل اوكركنة كشنكن التإلكل   خمركط ناقر   مخبخل او
ارتعاع اوذركط  ن  طح اوي اف الخباصرم تبحا  جل اوكركنة فكلنا ازداد حجل اوكركنة زادت 

 اوسافة كالحك   إليح .

7 

 8  نو ة قوادل  اوي اف ك خبدال أربحة  شر قادكس  لوم كأربحة  شر قادكس  علع .

 9 ليف كالتحب ة كحخبة التغ

 10 خمرج  ّب ماكينة التغليف  إذ كحخبة العإلر .

 .  PFMلبْب دنوذج وي اف متحخبد الرؤكس بحشرة رؤكس من إنتاج شركة  25-12كالشكل 
 لحرض قطاع ىف مي اف متحخبد الرؤكس لظ ر فقط ىف القطاع رأ ْب . 26-12كالشكل 

 

1 
2 3 

4 

5  
6 
7 
8 

9 

 25-12الشكل  26-12الشكل 
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 -حيث أن :
 1 ركط اوي اف ّب نقل اوكركنة من الناقل اذ خم

قن  إمخباد اوكركنة  لي مسالل قوادل  اإلمخباد موضوع أ عل مسيل رصيسع م بع 
 فيا ا از ك ركمغنا يسي

2 

 3 خلية ضوصية لال تشحار مبستول اوكركنة   القن 
 4 قادكس إمخباد نبع فوقا مسيل م بع أ علا ا از ك ركمغنا يسي

 5 قادكس كزف م بع با خلية كزف
 6 كرة ك  لوجخب  ىف مودلالت ك ّبةقادكس ذا 
 7  ن  الوزنة

 8 قن  اوي اف السعلع
 9 مسالل خطية للقوادل  الحلولة م بع أ عل ا ا ازات ك ركمغنا يسية

لبْب خمطط توضيإلع ويػ اف متحػخبد الػرؤكس بعربحػة  شػر رأس توضػح فكػرة  نػل  27-12كالشكل 
 ضيإلع لقادكس ) الشكل ب( .اوي اف اوتحخبد الرؤكس ) الشكل أ( كخمطط تو 

 -حيث أن :
 1 من كحخبة نقل اوكركنة من  وام  التذ لن اذ ماكينات التحب ة

 2  ّب نقل

 3 قن  إمخباد

 4  نو ة رف  كخع  اوذركط ذ لي كأ عل

مرؾ رف  كخع  اوذركط فيتل رف  اوذركط  نخب تحب ة اوكركنات الكبّبة ا جل م ل 
 ارة .السو تة كالقلل كا 

5 

 5  طح اوكركنة اوتجنحة فوؽ اوسيل الرصيسع

 7 مسالل تغرلة القوادل  الحلولة ككال من ا م كد هب از ك ركمغنا يسي

مسيل رصيسع لنقل اوكركنة من اوذركط إذ  القوادل  الحلولة كأ علا ا از  
 ك ركمغنا يسي

8 

 9 اذربحة  شر ا ازا از ك ركمغنا يسي للنسيل كسن ر لكل مسيل من اوسالل 

 10 ا از ك ركمغنا يسي للنسيل الرصيسع

 11ككال من ا م كد ببوابة لتل التإلكل في ا با طوانة  14قوادل  اإلمخباد الحلولة ك خبدال 
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 اواصية
 12 ا طوانة اواصية تقـو بعتح القادكس  نخب اللإلظة اونا بة

بة لتل التإلكل في ا با طوانة ككال من ا م كد ببوا 14قوادل  الوزف السعلية  ك خبدال 
 اواصية ككرلأ خلية كزف .

13 

 14 خلية كزف القادكس السعلع

 15 ا طوانة اواصية تقـو بعتح القادكس  نخب اللإلظة اونا بة

 16  ن  خمرك ع لقـو جبن  اوكركنة اخلارجة من أربحة قوادل   علية ىف اورة الواحخبة

 17 واحخبة واكينة التغليفأ طوانة لعتح بوابة ن كؿ الوزنة ال

أ طوانة لعتح ك لق بوابة ن كؿ الوزنة الواحخبة من اجملن  اوذرك ع كفاصخبهتا تقليل 
 مسافة ارتطاـ اوكركنة كمن   من  تكسر اوكركنة

18 

 19 إذ ماكينة التغليف

 20 اوؾ حامل للقادكس ل بع ىف شا ية اوي اف

 21 مستول اوكركنة ىف القادكس

 22   ادة  لق بوابة القادكس  نخب تراج  ا طوانة العتح  و تا

 23 ا طوانة اواصية تقـو بعتح القادكس  نخب اللإلظة اونا بة

 24 م خب منظومة معا ل ميكانيكية  نخب دفح ا با  طوانة تعتح بوابة القادكس

 25 منظومة معا ل ميكانيكية  نخب دفح ا با  طوانة تعتح بوابة القادكس

 26 لقادكسبوابة ا

 27 افاص حركة بوابة القادكس  نخب فتإل ا كذلأ  نخب تقخبـ اذ طوانة
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 -نظرية العمل :
باوكركنػػة   حػػْب لقػػـو اوذػػركط بتوزلػػ  شػػإلنتا  لػػػي   3بصمػػخباد اوذػػركط    1حيػػث لقػػـو السػػّب

 وذركط .اوسالل اذربحة  شر رأ ا من خالؿ اوسيل الرصيسع ا ات ازم اووجود مباشرة أ عل ا
 لنا بعف اناؾ مسيل اات ازم  فوؽ كػل قػادكس  لػوم كلقػـو نظػاـ الػتإلكل للناكينػة بػالتإلكل   
محخبؿ اات از كل مسيل حسن الوزنات اخلارجة من اوي اف  كنو يػة اوكركنػة اوحبػعة ) مػن حيػث ك افػة 

 -اوكركنة(كتتكوف دكرة التشغيل من اخلطوات التالية :
 اجمل  الحلوم للنذركط مكركنة . كلنا  لن  1حركة السّب  (1
 حركة اوسيل ا ات ازم الرصيسع لتوزل  اوكركنة إذ أماكن مسالل القوادل  . (2
تحنػػل اػػ ازات كػػل القػػوادل  الحلولػػة فػػَبة زمنيػػة مػػخبدة لتنػػ ؿ كنيػػة مػػن اوكركنػػة   اذربحػػة  شػػر  (3

 قادك ا .
حة  شر قادك ا السعلية كاو كد كال من ا تعتح اذربحة  شر قادك ا الحلولة لتن ؿ متولاهتا   اذرب (4

 صلية كزف . 
لقـو نظاـ التإلكل باختيار أربحة قوادل  من القػوادل  السػعلية  نػوع أكزاهنػل لقػَبب مػن الوزنػة  (5

   16اوطلوبة    تعتح بوابات ارص القوادل  لتستقر الوزنات اذربحة   اجملن  الرصيسع للني اف 
 17,18فتسػتقر اوكركنػة   ا يػ  اووجػود بػْب اذ ػػطوانتْب   17 ػطوانة تعػتح البوابػة الحاملػة باذ (6

السػػابق واكينػػة التغليػػف مػػن أجػػل تق ػػّب مسػػافة  ػػقوط اوكركنػػة واكينػػة التغليػػف كمػػن   منػػ  تكسػػر 
 اوكركنة .

تحنػػل   3لتنػػ ؿ الوزنػة إذ  ماكينػػة التغليػػف  كلتكػرر مػػا  ػػبق  ػخبا أف   اخلطػػوة 18تعػتح البوابػػة  (7
ازات اوقابلػػة للقػػوادل  السػػعلية العار ػػة كالػػٍب ن لػػع شػػإلنت ا   الوزنػػة السػػابقة كىف اخلطػػوة الرابحػػة اػػ  

 تعتح القوادل  الٍب مت شإلن ا فقط لتن ؿ متولاهتا للقوادل  السعلية اوقابلة  .
 تتكرر اخلطوات اذكذ كال انية اخلامسة كالساد ة كالسابحة  واؿ فَبة التشغيل . (8

لحػػػرض  ػػػورة فوتو رافيػػػة ويػػػ اف ماكينػػػػة تحب ػػػة مكركنػػػة ق ػػػّبة مػػػن إنتػػػاج شػػػػركة  28-12كالشػػػكل 
 رلتشارلللي .

 -حيث أن :
خمركط التغرلة من  ّب النقل كاو م كد بنظاـ ميكانيكع لرفحا كخعاا تبحا لنوع 

 اوكركنة فعع اذنواع ذات ا جل الكبّب لتل رفحا ذ لي كالحك   إليح  
1 

 2 ط التغرلة خمرج أ طوا  وذرك 
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5 

1 

2 

3 

4 

6 

28-12الشكل   

 3 أ عل ارص اوكركنة لوجخب مسيل داصرم رصيسع م كد هب از ك ركمغنا يسي 

 4 القوادل  الحلولة 

 5 مسالل فر ية لكل قادكس  لوم مسيل ككل مسيل م كد هب از ك ركمغنا يسي 

معتاح تقارم لتإلكل   تشغيل كإلقاؼ  ّب التغرلة تبحا وستول اوكركنة ىف 
  خمركط التغرلة

6 

 
وانٍٗات التغمٗف  12-5-2

 لمدط الكصري

لحرض  ورة ماكينة   29-12الشكل 
تحب ػػػػة كاملػػػػة  تتػػػػعلف مػػػػن ميػػػػ اف متحػػػػخبد 
الرؤكس بعربحة  شر قادكس  لوم كأربحة 
 شػػػػر قػػػػادكس  ػػػػعلع  كماكينػػػػة تغليػػػػف 

 كي  /دقيقة .  80مكركنة ق ّبة من 
 -حيث أن :

 1 خمركط تغرلة اوي اف

 2 اكينة التغليف كالقادمة من اوي اف .مخبخل اوكركنة إذ م

 3 قنير اواكينة

 4  نو ة اللإلاـ الرأ ع للكي 

 نو ة ىرلأ الكي  كتتعلف من  ّبلن كال من نا لتإلرؾ  لي بكرتْب كلتل 
 دفح نا حنو مسار الكي  أك إذ اخلارج بع طوانة لكل من نا .

5 

 لوم للحنل اللإلاـ الحرض للكي   نو ة اللإلاـ اذفقع كتتعلف من فكْب أحخبذنا 
 الحلوم كال ا  لحنل اللإلاـ الحرضع للكي  السعلع 

6 

 7 كحخبة اكتشاؼ اوحادف 

 8 كحخبة  رد اذكزاف خارج ا خبكد اوسنوحة

 9  ّب لنقل خرج  نو ة ماكينات تحب ة إذ  ّب داصرم دكار 
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ة تحتنخب  لي شكل زكر  ماكينة التحب ة كنا كاجلخبر بالركر أف اناؾ أشكاؿ خمتلعة ذكياس اوكركن 
فعع الشكل أ لكوف الكي   لي شكل ك ادة  ادلة كارا الشكل او  39-12او موضح بالشكل 

 اونتشر ىف م ر  كىف الشكل ب لكوف الكي  مبقط  مستطيل من القا خبة .

1 
2 

9 

8 
7 
6 
5 

3 
4 

 29-12الشكل 

 ب أ 30-12الشكل 
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الػٍب ب ػخبداا  لبْب خمطط توضيإلع لبْب مسار ركؿ البال تأ   ماكينة التغليف 31-12كالشكل  
. 

 -حيث أن :
 1 ركؿ بال تيأ

 2  ارة احتكاكية إلدارة كفرملة الركؿ .
 3 مرؾ إدارة ركؿ البال تيأ

 4  نو ة رك ت اذلومنيـو الرقا ة كالٍب تحنل  لي ضبط شخب السّب 
 5  نو ة الطابحة  

 encoder 6مشعر 
 7 مسار دخوؿ اوكركنة من اوي اف 

 8 البال تيأ قنير تشكيل فيلل
 photo cell  9كاشف  المة القط  الاوصية 

 10 كحخبة اللإلاـ الطوذ 
 11 كحخبة اللإلاـ الحرضع

 12 الكي  اولإلـو

 

7 

4 

12 

10 

11 

9 

6 5 8 

3 

2 
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 31-12الشكل 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

406 
 

لبػػػػْب خمطػػػػط توضػػػػيإلع لبػػػػْب مسػػػػار ركؿ البال ػػػػتيأ   ماكينػػػػة التغليػػػػف الػػػػٍب  32-12كالشػػػػكل 
 ب خبداا .

 -حيث أن :
 1 رم م كد بعرملة ك ن ر احتكاكع ركؿ البال تيأ كلتل إدارتا بوا طة مرؾ ك 

 2 رك ت حركة العيلل البال تيكع م  ا افظة  لي شخب العيلل

ل بع   ارص اونطقة  ابحة  غّبة تحنل بع طوانة  غّبة ككرلأ 
 360لتقسيل دكرة التشغيل إذ  نو ة من ال كالا اوتساكلة كلتكن  encoderإنكودر

  المة القط  .درجة كخلية ضوصية للشحور مبوض  

3 

 4 قنير لحنل  لي ىولل العيلل من ال ورة اونبسطة إذ شكل دكرا  

 5 فأ اللإلاـ الرأ ع لحنل اللإلاـ الرأ ع للناكينة 

 6 فكع اللإلاـ اذفقع لحنل  اـ أفقع للكي  الحلوم كيخر الكي  السعلع 

 7 الكي  .

 
  تأ كمقا اهتا .لبْب كيعية الطبا ة  لي ركؿ البال 33-12كالشكل 
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32-12الشكل   
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 عالمة القطع 

33-12الشكل  مركز الطباعة   

كالقطػر الػخباخلع للبكػرة كاجلخبلر بالػركر أف اونطقػة او شػرة خا ػة باوكػاف الػرم شنكػن الطبا ػة فيػا 
الكرتوف الٍب للف  لي ا الركؿ العيلل البال تأ لكػوف 

ملع مَب كالقطر اخلارجع للعيلل  لي البكرة الػورؽ  70
 ملع مَب كإلخب أق ي ، كاجلخبلر بالركر أف 400لكوف 

 رض العيلل كأبحاد أ طنبة الطبا ة  تلف تبحا لقطر 
الكػػي  اوطلػػوب كالػػرم لحتنػػخب اػػو اذخػػر  لػػي أبحػػاد 

 قنير التشكيل .
 
 
 
 
بياف باذبحاد اوذتلعة لشركة  4-12كاجلخبكؿ  

SASIB RICCIARELLI . وقا ْب خمتلعْب للقن اف 
 
 
 

 4-12الجدول 
C B A L مقاس القنير النوع 

21 328 33 382 I 120 
21 328 21 370 II  
22 360 34 416 I 140 
22 360 22 404 II  
 -حيث أن :

 I اـ ز نعع         

 II اـ انطباقع       
          P وؿ القط  
 لبْب منظومة العإلر اخلا ة مباكينات تحب ة اوكركنة الق ّبة.  34-12كالشكل 
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 -حيث أن :    

ماكينة التحب ة إذ كحخبة  رد اذكياس الٍب ىتول  لي  يور نقل اذكياس اوحبعة من 
 محادف 

1,2 

 3 كحخبة  رد اذكياس الٍب ىتول  لي محادف
 4 كحخبة  رد اذكياس ذات اذكزاف الغّب مطابقة 

 5  ّب نقل
 6  اكلة مستخبلرة تخبكر لتوزل  أكياس اوكركنة  لي ا ا تحخبادا لتحب ت ا   كراتْب التحب ة

 ل ماكينات تغليف المكرونة القصيرة نظرية عم
ل بع ركؿ البال تأ خلف اواكينػة  لػي  نػود مػورم  ولػل كل بػع  لػي اػرا  الحنػود -1

مرؾ بقرص احتكاكع لا كتيعتْب إدارة الركؿ ك إلقافا  نخب الل ـك بخبكف أم تعخّب زمِب بحخب 
لعرملػػة كلػػخبكر أخػػر الطػػوؿ اوطلػػوب مػػن العػػيلل ك نػػخب ا اجػػة لتشػػكيل كػػي  جخبلػػخب تتإلػػرر ا

 الركؿ كارا لتل ذاتيا .
شنػػر العػػيلل مػػن خػػالؿ  نو ػػة درافيػػل مػػن اذلومنيػػـو عيػػث لكػػوف العػػيلل مشػػخبكدا  ػػواؿ -2

 الوقع .
شنػػر العػػيلل ىف حيػػػ  الطابحػػة لطبا ػػػة التػػارلخ كالػػػوزف كرقػػل الوردلػػػة كاػػرا ا يػػػ  لكػػوف بػػػْب -3

 درفيلْب .
كل بػػػػع  لػػػػي  نػػػػودص  جلػػػػا    encoderشنػػػر العػػػػيلل ألاػػػػا   حيػػػػ  ج ػػػػاز التشػػػػعّب  -4

احتكاكية فكلنا ىرؾ العيلل لخبكر ج از التشعّب كالغرض من ذلأ إ طاء نباػات تسػا خب 
    نلية الكنَبكؿ .

1 2 3 4 5 6 

34-12الشكل   
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 photo  شنر العيلل بحخب ذلػأ  لػي ك ػيلة الكشػف الاػوصية  ػن مكػاف  المػة القطػ  -5

cell  
 ػخبؼ مػن ذلػأ ىولػل العػيلل شنرر العيلل بحخب ذلػأ  لػي قنػير لشػبا  ػخبر اإلنسػاف كا-6

مػػن الشػػكل ا نبسػػا ي لػػا إذ أ ػػطوا  مػػ  إ ػػخباد موضػػ  اللإلػػاـ كالػػرم لكػػوف    ػػورة 
 ز نعة أك  كض  انطباقع. 

لػتل إجػػراء اللإلػاـ الطػػوذ للكػػي   كذلػأ بتقػػخبـ فػأ متإلػػرؾ زنتػػول  لػي  ػػذاف  ػػوذ -7
 كذلأ وخبة زمنية مخبدة

بكرتْب  لي نا  ػّب احتكػاكع كذلػأ جلػرب  لتقخبـ فكْب جانبْب كال من نا لتعلف من-8
 العيلل ذ عل اوسافة اوطلوبة للكي  .

لػػػتل إ ػػػالؽ فكػػػع اللإلػػػاـ السػػػعليْب لحنػػػل  ػػػامْب  رضػػػْب أحػػػخبذنا   الكػػػي  السػػػعلع -9
 كاآلخر   الكي  الرم لليا .

 تعتح بوابة ن كؿ الوزنة إذ الكي    تغلق نانية ا تحخبادا لوزنة نانية .-19

ـ فكػػػْب جػػػانبْب كػػػال من نػػػا لتػػػعلف مػػػن بكػػػرتْب  لي نػػػا  ػػػّب احتكػػػاكع كذلػػػأ لتقػػػخب-11
 جلرب العيلل ذ عل اوسافة اوطلوبة للكي  .

لتقػػػخبـ فكػػػْب جػػػانبْب كػػػال من نػػػا لتػػػعلف مػػػن بكػػػرتْب  لي نػػػا  ػػػّب احتكػػػاكع كذلػػػأ -12
 جلرب العيلل ذ عل اوسافة اوطلوبة للكي  .

بالركر انا شنكن تشغيل اواكينة مرتك ا  لي اوشػعر  كرر الخبكرة نانية كاكرا . كاجلخبلر-13
كلكػػػن اػػػرا ل ػػػلح  نػػػخب ا ػػػتذخباـ الطبا ػػػة التكرارلػػػة لألكيػػػاس أك شنكػػػن أف لكػػػوف تشػػػغيل 
اواكينة مرتك ا  لي ك يلة الكشف الاػوصية  ػن  المػة القطػ  كاػرا   حالػة الطبا ػة الغػّب 

 تكرارلة .
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لحرض كحخبة نقل اوكركنة الطوللة من اونشار إذ ماكينة التحب ة أك إذ مسيل  35-12الشكل 
 اوكركنة الساصبة ) الغّب مكيسة ( .

 -حيث أن :
 

 1 خمرج اوكركنة من اونشار 
 zig zag 2مسيل اوكركنة من اونشار كزنتول  لي مسارات  لي شكل  ن اونشار 

بوابة انتقاؿ اوكركنة إذ القوادل  كم كدة مبعتاح مغنا يسع لحنل  ا طوانات التإلكل   
  نخب تقخبم ا لألماـ 

3,4 

 5 خمرج اوكركنة إذ كحخبة التحب ة اليخبكلة
 6 مرؾ اات ازم

 7 مسيل اوكركنة اذ كحخبة التحب ة اليخبكلة 
 8 كحخبة التحب ة اليخبكلة 

 9 إذ مي اف ماكينة التحب ة 
 10 مرؾ اات ازم 

 11 خمرج اوكركنة إذ مسيل ماكينة التحب ة 
 12 قادكس شنكن إمالتا 

 13  ّب لنقل اوكركنة من مسيل اونشار إذ  نو ة التإلكل   دفحات اوكركنة
نظاـ ميكانيكع م كد مبعتاح هنالة مشوار للتعكخب من امتالء القوادل  باوكركنة من  خبما 

. 
14 

 15 ة القوادل   نخب خمرج كحخبة التحب ة اليخبكلة  نو ة التإلكل   إمال
 16  نو ة التإلكل   إمالة القوادل   نخب خمرج ماكينة التحب ة 

 17 معتاح هنالة مشوار لحطي إشارة  نخب إمالة القوادل 
 18 مرؾ إدارة  نو ة الناقل 

 19 معتاح تقارم خاص  بتوقف  ارة  نخبكؽ الَبكس  نخب انقطاع  ّب النقل
 20  نخبكؽ تركس إدارة  نو ة الناقل

 21خلية ضوصية تحطي إشارة  نخب امتالء  ن  اوسيل الرصيسع إللقاؼ اونشار ك نا إنرار 
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  ويت كضوصع 
 22    امتالء اوسيل الرصيسع باوكركنة
 23    خلو اوسيل الرصيسع من اوكركنة

 24    ا  تشحار بامتالء خمرج السّب باوكركنة
 25 معتاح تقارم لتتب  امتالء اوسيل اليخبكم

 26 معتاح تقارم لتتب  امتالء مسيل ماكينة التحب ة

 
 -نظرية عمل الوحدة :

زنتػػػول  لػػػػي  2إذ مسػػػػيل  1بحػػػخب قػػػر اوكركنػػػػة   اونشػػػار تنػػػػ ؿ اوكركنػػػة  ػػػػرب خمػػػرج محػػػػخب لػػػرلأ 
لقة متن  تكسراا كلسػا خب   ذلػأ إلمرار اوكركنة بطر   zig zag لي شكل أ ناف اونشار    مسارات

لقػػػـو هبػػػ  اػػػرا اوسػػػيل كتنػػػ ؿ اوكركنػػػة  لػػػي  ػػػّب ناقػػػل لػػػخبكر كلتوقػػػف  لقػػػـو بنقػػػل  13مػػػرؾ ااتػػػ ازم 
لعػَبة زمنيػة مػخبدة لتسػتقر 3 اوكركنة إذ  نخبكؽ أ ػالص بوابػة كأ ػعلا بوابػة حيػث تعػتح البوابػة الحلولػة 

كلتوقػف السػّب  كأننػاء مػركر القػوادل   4لبوابػة الحلولػة دفحة  غّبة من اوكركنة   ال ػنخبكؽ   تغلػق ا
محػػخب  14مػػن  خبمػػا بنظػػاـ الكَبكميكػػانيكي 12 أ ػػعل البوابػػة السػػعلية لػػتل ا تشػػحار امػػتالء القػػادكس 

 لرلأ كىف حالة خلو القادكس من اوكركنة تعتح البوابة السعلية لتستقر الخبفحة   القادكس كاكرا .

ا للتحب ػة اليخبكلػة   كػراتْب محػخبة لػرلأ أك التحب ػة   أكيػاس كىف حالػة كاناؾ احتنػالْب للتشػغيل إمػ
بقلػػػن القػػػوادل   نػػػخب خمػػػرج كحػػػخبة التحب ػػػة اليخبكلػػػة لتنػػػر  15اختيػػػار ا حتنػػػاؿ اذكؿ تقػػػـو اذ ػػػطوانة

اوكركنة   مسيل  لي شكل  ن منشار با  تحانة مبإلرؾ اات ازم كىف حالة اختيار ا حتناؿ ال ػا  
بقلن القوادل   نػخب خمػرج ماكينػة التحب ػة لتنػر اوكركنػة   مسػيل  لػي شػكل  ػن  16وانةتقـو اذ ط

 منشار با  تحانة مبإلرؾ اات ازم .
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 وٗعاُ وانٍٗات تعب٠ٛ اخلطٕط الطٕٖمٛ  12-6-1

 لحرض تعا يل مي اف ماكينة تحب ة مكركنة  وللة . 36-12كالشكل   
 -حيث أن :

 
 1 مسيل اوي اف 

 2 ة الرصيسية  ر الوزن
 3 ا از ك ركمغنا يسي

 4,5 أ طوانات التإلكل ىف الوزنة الرصيسية
 6 ا طوانة فتح بواب إخراج الوزنة الٍب تحخبت ا خبكد اوسنوح هبا

 7 خلية كزف 
 8 درج الوزنات اوتحخبلة للإلخبكد اوسنوح هبا 

 9 التغليف ا طوانة فتح بوابة الوزنة الكلية ) رصيسية كمكنلة ( إذ ماكينة 
 10 أ طوانة الوزنة اوكنلة 

 11 مرؾ خطوم للتإلكل   الوزنة اوكنلة 
 12 ا از ك ركمغنا يسي 
 13  ر الوزنة اوكنلة 

 14  نو ة التإلكل   الوزنة الكلية إذ ماكينة التغليف 
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 -نظرية التشغيل :
  ػػر الوزنػػة الرصيسػػية ك ػػر الوزنػػة اوكنلػػة  نػػخب نػػ كؿ اوكركنػػة إذ مسػػيل ماكينػػة التحب ػػة لػػتل توزلح ػػا إذ

 %80كلوجخب نظاـ ىكل للتإلكل   كض  أ طوانٍب  الوزنة الرصيسػية  للو ػوؿ لوزنػة رصيسػية تسػاكل  
مػػن الوزنػػػة الكليػػة كبوا ػػػطة خليػػة الػػػوزف لػػػتل ىخبلػػخب الوزنػػػة الرصيسػػية كمػػػن   ىخبلػػخب كزف الوزنػػػة اوكنلػػػة 

ي اف  بتإلولل ارا الوزف إذ حجل كلتل ذلأ من خالؿ التإلكل   اوطلوبة كلقـو نظاـ التإلكل   او
 مرؾ خطوم  محخب لرلأ .

 وانٍٗٛ تغمٗف املهطٌٔٛ الطٕٖمٛ 12-6-2

 ػػادة فػػاف ماكينػػات تغليػػف اوكركنػػة الطوللػػة تكػػوف ماكينػػات تغليػػف أفقيػػة كذلػػأ لطبيحػػة اوكركنػػة 
اؿ ىف اوكركنة الق ّبة كشنكن تقسيل ماكينػات الطوللة ك الٍب   شنكن نقل ا بطرلقة رأ ية كنا او ا 

 -التغليف للنكركنة الطوللة تبحا لوض  ركؿ فيلل البال تيأ اوستذخبـ ىف التغليف اذ ماللي  :
  ماكينات تغليف بركؿ بال تأ ل بع ىف اذ عل 
  ماكينات تغليف بركؿ بال تيأ ل بع ىف اذ لي 

 .  PFMٌب لتل تغرلت ا بركؿ ىف اذ عل لشركة لوضح فكرة  نل اواكينات ال 37-12كالشكل 

 -حيث أن :
 1 ناقل اوكركنة اإل باكٌب

 2 الوزنة الكاملة اوطلوب تغليع ا
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 3 قنير  تشكيل الركؿ 
 4  نو ة أقراص الساخنة اخلا ة باللإلاـ الطوذ 

 5  ّب اخلركج من ماكينة التغليف 
 6 فكع اللإلاـ الحرضع 
 7 ي تخبكر نتيجة لسإلن الركؿ بين نازكج من الرك ت  كا

 8 بكرة ركؿ فيلل البال تيأ
 لنا  PFMلوضح فكرة  نل اواكينات الٍب لتل تغرلت ا بركؿ ىف اذ لي لشركة  38-12كالشكل 

 بعف متولات الشكل    تلف  ن السابق . 
 

ر ة كاوػػػ كدة لحػػػرض خمطػػػط توضػػػيإلع  واكينػػػة تغليػػػف كاملػػػة مػػػن النػػػوع العػػػاصق السػػػ 39-12الشػػػكل 
 بعكع  اـ  رضْب لتإلركاف م  الكي  لتوفّب زمن اللإلاـ اوستحرض كلتل تغرلت ا بركؿ من أ عل. 

 -حيث أن :
 1 مكاف ن كؿ الوزنة  من اوي اف إذ قناة اإلمخباد

 2 مرؾ إدارة ركؿ البال تيأ 
 3 بكرة احتكاكية إلدارة ركؿ البال تيأ 

 4 ركؿ البال تيأ
 5 لومنيـو رك ت من اذ

 6 فيلل البال تيأ 
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 7  ابحة تخبار مبإلرؾ 
 encoder 8مشعر 

 photo eye 9ج از اكتشاؼ  المة القط  الاوصع 
 10  نو ة تحخبلل كض  العيلل حٌب لخبخل بوض   ليل إذ قنير تغيّب مسار العيلل

 11 بكريت  إلن للعيلل 
 12 ركؿ شخب العيلل اخلارج من كحخبة ضبط اوسار 

ير لتغيػػّب كضػػ  العػػيلل مػػن الوضػػ  ا نبسػػا ي إذ الوضػػ  اذ ػػطوا  مػػ  تػػوفّب قنػػ
 موض  اللإلاـ اوطلوب 

 

 14 بكريت اللإلاـ الطوذ ك لي ا بكرة دف  اواء  اخن ووض  اللإلاـ لتنكْب اللإلاـ 
 15 بكريت  إلن العيلل

 16 فكع اللإلاـ الحرضع كاو لتإلرؾ م  الكي  أنناء اللإلاـ 
 17 من رك ت ألومنيـوناقل منلف 

كاتينػػة ىنػػل فوا ػػل بال ػػتيكية لع ػػل  كدفػػ  الوزنػػات  ػػن بحاػػ ا كاوػػارة   قنػػاة 
 اإلمخباد 

18 

 

 -نظرية التشغيل :
متإلركػػػة تػػػخبار  18  تػػػخبف  الوزنػػػة بوا ػػػطة فوا ػػػل بال ػػػتيكية  1تنػػػ ؿ الوزنػػػة مػػػن اويػػػ اف إذ النقطػػػة 

 ػػػن  رلػػػق الطػػػارة  4بػػػصدارة ركؿ البال ػػػتيأ  2رؾ كىف نعػػػ  الوقػػػع لقػػػـو ا ػػػ  بوا ػػػطة كاتينػػػة دكارة
كشنر الركؿ  رب  نو ة من الرك ت اذلومنيـو بطرلقة مشخبكدة لينر  رب موض  الطابحة  3ا حتكاكية 

الػػرم لقػػـو بتإلولػػل  8الػػٌب تقػػـو بالطبا ػػة ىف الوقػػع اونا ػػن ككػػرلأ شنػػر العػػيلل  ػػرب موضػػ  اوشػػعر 
ة    نلية التإلكل ككرلأ شنر العيلل أماـ  ن ر كشف ضوصع  ػن اإلزاحة الطولية إذ نباات معيخب

كاػي ىتػول  لػي رك ت  10كبحخب ذلػأ شنػر العػيلل   كحػخبة ضػبط كضػ  مػركر العػيلل 9 المة القط  
شنكن  نل احنػراؼ  ػا أمامػا أك خلعػا بوا ػطة أ ػطوانة اواصيػة أك مػرؾ خطػي   بحػخب ذلػأ شنػر العػيلل 

خب ذلػػػأ شنػػػر العػػػيلل  لػػػي قنػػػير تشػػػكيل العػػػيلل لي ػػػبح أ ػػػطوانيا مػػػ  كبحػػػ 11 لػػػي بكػػػرة شػػػخب العػػػيلل 
تشكيل مواض  اللإلاـ  واء  من النػوع ا نطبػاقع أك مػن النػوع ال  نعػع كىف نعػ  الوقػع تػخبخل كزنػة 

  رب القنير لتستقر داخل اذ طوانة البال تيكية كتقـو البكرات ا حتكػاكية
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بػصجراء  نليػة اللإلػاـ الطػوذ حيػث  14تقػـو البكػرتْب بسػإلن العػيلل مػ  اوكركنػة ىف حػْب  13,15
ىتول ارص البكػرتْب  لػي  ػذانْب بػخباخل نا باإلضػافة إذ ذلػأ لسػتعاد مػن كجػود كحػخبة نعػخ اػواء 

  اخن لتنكْب اللإلاـ الطوذ .
كبحخب ذلأ شنر الكي  كبا اوكركنة إذ موض  فكع اللإلاـ الرضي لتجرل  نلية  اـ  رضع كقر 

رلن العكػػْب  لػػي  ػػذانْب ككػػرلأ  لػػي  ػػكينة   لينػػر الكػػي  اذخػػّب إذ  نو ػػة حيػػث زنتػػول اػػ
فإلػػػر الحبػػػوات مػػػن حيػػػث تواجػػػخب أجسػػػاـ محخبنيػػػة أك فػػػواز ا ػػػخبكد اوسػػػنوحة للػػػوزف   أخػػػّبا ت ػػػل 

 الحبوات وكاف كرتنة الحبوات كلتل ذلأ إما لخبكلا أك ذاتيا .
 .لبْب مكونات منظومة اللإلاـ الطوذ  49-12كالشكل  

 -حيث أن :
 1 موض  اللإلاـ كالرم لكوف إما انطباقع أك ز نعع 

 2 بكريت  إلن 
 3 بكريت اللإلاـ 

 5 كحخبة نعخ ا واء الساخن لتنكْب اللإلاـ
 4 بكريت  إلن 
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 لبْب منظومة العإلر اخلا ة مباكينات تحب ة اوكركنة الطوللة  . 41-12الشكل 

 -حيث أن :
ن ماكينة التحب ة إذ كحخبة  رد اذكياس الٍب ىتول  يور نقل اذكياس اوحبعة م

  لي محادف 
1 

 2 كحخبة  رد اذكياس الٍب ىتول  لي محادف
 3 كحخبة  رد اذكياس ذات اذكزاف الغّب مطابقة 

 4  ّب نقل
 اكلة مستخبلرة تخبكر لتوزل  أكياس اوكركنة  لي ا ا تحخبادا لتحب ت ا   كراتْب 

 التحب ة لخبكلا
5 

 لحرض كيعية ماا عة  ر ة اواكينة با تذخباـ كحخبيت كزف بخب  من كاحخبة  42-12شكل كال
 -نظرية العمل :

كا ػػتقباؿ كزنػػة مػػن اويػػ اف ال ػػا    1بػػخباصيا لػػتل ا ػػتقباؿ كزنػػة مػػن اويػػ اف اذكؿ لتسػػتقر   ال ػػنخبكؽ
الينػْب كمػرة   ك لتإلػرؾ حامػل كػال ال ػنخبكقْب مػرة ج ػة اليسػار كمػرة ج ػة   2لتسػتقر   ال ػنخبكؽ 

أك أ طوانة اواصية   فحنخب   اونت ف كنا او مبْب بالشكل كذلأ بوا طة نظاـ ميكانيكع محخب لرلأ
 1فتعػػػتح بوابػػة ال ػػػنخبكؽ الحلػػػوم  3  مقابلػػػة ال ػػنخبكؽ  1حركتػػا إذ ج ػػػة اليسػػار لكػػػوف ال ػػنخبكؽ 

مػرة ج ػة اليسػار   3,4  بحػخب ذلػأ لتإلػرؾ حامػل  ال ػنخبكقْب  3لتستقر الوزنة   ال ػنخبكؽ السػعلع 
لتسػػتقر  3كذلػػأ  كمػػرة ج ػػة الػػينن كمػػرة   اونت ػػف كنػػا اػػو مبػػْب بالشػػكل فتعػػتح بوابػػة ال ػػنخبكؽ 

كلتكػػػرر ذلػػػأ كلكػػػن مػػػ  حركػػػة حامػػػل ال ػػػنادلق الحلولػػػة لتنتقػػػل الوزنػػػة مػػػن  5الوزنػػػة   قنػػػاة اإلمػػػخباد 
السػعلية كذلػأ بوا ػطة   بحػخب ذلػأ لتإلػرؾ حامػل ال ػنادلق   4   لتسػتقر   ال ػنخبكؽ 2ال ػنخبكؽ 

 5إذ قنػػاة اإلمػػخباد  4أك أ ػػطوانة اواصيػػة لتنتقػػل الوزنػػة مػػن ال ػػنخبكؽ   نظػػاـ ميكػػانيكع محػػخب لػػرلأ

1 2 3 4 5 
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43-12الشكل   

كلتكرر ذلأ كاكػرا . كبػرلأ تنتقػل كزنػة مػن اويػ اف اذكؿ إذ قنػاة اإلمػخباد   كزنػة أخػرل مػن اويػ اف 
  الخبقيقػة ل ػبح الطاقػة اإلنتاجيػة للناكينػة كػي    60ال ا  إذ قناة اإلمػخباد فػصذا كانػع  ػر ة اويػ اف 

 كي    الخبقيقة كاكرا.  120

لبػػػػػْب خمطػػػػػط توضػػػػػيإلع لبػػػػػْب أف  43-12كالشػػػػػكل 
ملينػػَب كالقطػػر اذق ػػي  70بكػػرة الػػركؿ رنػػن أف تكػػوف 

ملػع مػَب  كلبػْب كػرلأ افػاص الطبا ػة  350للركؿ لساكل
 لي الركؿ حيث رنػن أف لكػوف ذ ػعل إذا كػاف مسػار 

 .   SASIB RICCIARELLIلشركة ن أ عل الركؿ م
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 .SASIB RICCIARELLIلشركة لبْب أبحاد العيلل ك رلقة الطبا ة  لي العيلل  44-12كالشكل 
 -حيث أن : 
 

 305كاجلخبلر بالركر أف  رض العيلل لكوف 
ملينػػػػػػػَب كأبحػػػػػػػاد  340ك ػػػػػػػوؿ القطػػػػػػ  ملينػػػػػػَب 

ملينػػػػػػػػػَب كذلػػػػػػػػػأ  55x85قنػػػػػػػػػير التشػػػػػػػػػكيل 
  1.8 : 1.4للنكركنة اإل باكٌب ذات اذبحػاد 

  نتينَب . 26ملينَب  كلكوف  وؿ اوكركنة 
لبْب  ورة واكينة تحب ة  45-12كالشكل 

مكركنة  وللة أفقية من إنتاج شركة 
RICCIARELLI S.P.A   . 

 1 الوض  ا ورم للعيلل 

 2  المة القط 
 3 الوض  القطرم 

 4 الحرض
 5  وؿ القط  

 45-12الشكل 
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  كياستبريد مجموعة لحام األ 
 ادة تتل  نليات اللإلػاـ با ػتذخباـ كػركت إلكَبكنيػة تػتإلكل   زمػن ك ػل كف ػل التيػار الك ػرم 
إذ  ن ػػر التسػػذْب بوا ػػطة أشػػباص مو ػػالت تػػخب ي نالر ػػتورات كترلاكػػات ككلنػػا ازداد زاكلػػة إشػػحاؿ 

 ػادة مػن ال الر تورات أك الَبلاكات قل زمن  الو ل قلع درجة حرارة  ن ر التسذْب كالرم ل ػن  
  بيكة من النيكل كرـك كالحك   إليح .

كألاػا تسػػتذخبـ ازدكاجػات حرارلػػة للػتإلكل   مسػػتول درجػات حػػرارة  نا ػر التسػػذْب  مػ  الحلػػل 
أنا   بح  اذحياف كخ و ا مػ  اذنػواع القخبشنػة للناكينػات لػتل  ا  ػتحانة بنظػاـ تربلػخب مػن خػالؿ 

 من ا رارة اوكتسبة من جراء اللإلاـ اوتكرر  .دف  دفحة اواء بارد  نخب موض  اللإلاـ للتذلر 
ك ادة لوض  فوؽ أماكن ا رارة الحالية اوالمسة لألكياس تيعلوف حػرارم شننػ  مػن الت ػاؽ الكػي   

 لي موض  اللإلاـ كاي مادة  ّب قابلة لالحَباؽ لتل تغّباػا كػل فػَبة لاػناف اللإلػاـ اجليػخب ،كك ػّبا مػا 
اواكينػػة كبحػخب كػل توقػف لنػتج  نػا تلػػف مػال لقػل  ػن مثػا  أكيػػاس زنػخبث تلعيػات  نػخب بخبالػة تشػغيل 

نتيجػػة ذف مواضػػ  اللإلػػاـ تكػػوف بػػاردة  نػػخب بخبالػػة التشػػغيل ككػػرلأ نتيجػػة لحػػخبـ ضػػبط مكػػاف اللإلػػاـ 
جيخبا خ و ا إذا كاف توقػف اواكينػة حػخبث فجاصيػا لحطػل أك الاػغط  لػي ضػا ط الطػوارئ كمػن   

 للو وؿ للوض  او اذ للقط  .ىتاج اواكينة إجراء  خبة دكرات 
ميكػػػركف ذ لػػػي مػػػن  ػػػر ة ماكينػػػات  40كت ػػػل  ػػػر ة ماكينػػػات التحب ػػػة بالسػػػولعاف كالػػػرم اكػػػا 

التحب ة بالبوذ ال يلْب ك  لستذخبـ التيعلوف ا رارم م  ماكينات التحب ة بالسولعاف أمػا   نػخب ا ػتذخباـ 
ميكركف كالٍب لتل  20ذ ال يلْب   لتجاكز اك ا اذلومنيـو   التحب ة لااؼ  ليا  بقة رقيقة من البو 

  لي ا  نلية اللإلاـ . 
 

جػراـ  500أك  400الوتيعة اذ ا ية واكينات الكرتنة او تحب ة الحبوات البال تيكية ال ػغّبة  بػوة 
 كي  م ال .  20أك  10م ال   كرتونة كاحخبة  حت ا 

ر بالركر أف انػاؾ ت ػنينات  خبلػخبة  ػرص اواكينػات كلكػن شنكػن تقسػيل اػرص اذنػواع ب ػعة كاجلخبل
 - امة إذ أربحة  رؽ تبحا لكيعية ىنيل ا بالحبوات البال تيكية ككرلأ كيعية تغطيت ا كال :

 ىنل جانبيا  . -1
 ىنل من أ لي . -2
 تغطي من جانبيا .  -3
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 تغطي من أ لي . -4
رتنػػػة ك الػػٌب تسػػػتذخبـ مػػ  الحبػػػوات البال ػػتيكية ب ػػػعة  امػػة ىنػػػل كشنكػػن القػػوؿ بػػػعف ماكينػػات الك

 الحبوات جانبيا كتغطي الكراتْب  ادة من أ لي، 
كلػتل فنيػ  الحبػوات اوطلػػوب كرتنت ػا ىف نقػط انتظػػار كىف الوقػع اونا ػن لػػتل دفح ػل أفقيػا لػػخباخل 

ق كتكوف ارص اواكينات أما ذاتية الكرتونة ، بحخب ذلأ لتل ىرلأ الكراتْب اوحبعة إذ نقطة أحكاـ الغل
أك شبا ذاتية ،فعع ماكينػات الكرتنػة الشػبة ذاتيػة تتطلػن كجػود  امػل لقػـو بػرص الكػراتْب العار ػة   
مسػػار الكرتنػػة ،كاجلػػخبلر بالػػركر أف ماكينػػات الكرتنػػة ب ػػعة  امػػة ىتػػاج إذ إدخػػاؿ  ػػخبد اذكيػػاس   

 لنا بعف  خبد الحبوات   ال ف الواحخب ك خبد   الطبقة الواحخبة ككرلأ  خبد الطبقات ك رلقة الرص
ال عوؼ ك خبد الطبقات لحتنخب  لي حجل الكرتونة ككرلأ حجل الكي  ، أما   ماكينات الكرتنة 
الراتية ف ع   ىتاج إذ مراقن  ا ،ف ع تقـو مب نة فرد الكرتونة ككضح ا   مسار التإلنيل ككرلأ 

 تحب ة الكرتونة   إحكاـ  لق ا كرلأ .
 كشنكن إحكاـ  لق الكراتْب إما بال ن  البارد أك الساخن أك شرلط ا لت اؽ .

 كلعخر   ا  تبار التذ لن اجليخب لكال من الكرتوف العارغ كك اصل اذحكاـ اوستذخبمة .
لبْب مراحل الكرتنة كالٍب لتل تغرلة اونتج من جانن الكرتونة ككرلأ لتل تغطية  46-12كالشكل 

  لي   كض  الكراتْب فوؽ بالتات خشبية ا تحخباد لسلعنت ا . .الكرتونة من أ
 -حيث أن :

 1 خم ف الكرتوف 
 2 مسار اذكياس اوحب ة اوطلوب كضح ا داخل كرتوف 

 3 مسار العوا ل الكرتونية بْب الحبوات كال عوؼ اوذتلعة 
 4 ماكينة تشكيل الكرتوف كتحب تا
 5 ماكينة إحكاـ  لق الكراتْب 

 6 ينة ىنيل الكراتْب  لي من ات خشبية ) بالتات ( ك لعنت ا ماك
 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

424 
 

62-12الشكل   
62-12الشكل   

  WHMلبػػػْب ماكينػػػة كرتنػػػة تسػػػتذخبـ أشػػػر ة  ػػػاـ  لػػػي البػػػارد مػػػن إنتػػػاج شػػػركة  47-12كالشػػػكل 
 اذ َبالية .

 
 
 

 47-12الشكل 

 46-12الشكل 
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لبػػْب اوسػػػقط اذفقػػع  ػػرص اواكينػػػة .كشنكػػن أف تػػ كد اػػػرص اواكينػػة بػػرأس بسػػػر ة  48-12كالشػػكل 
 متو طة أك  الية .منذعاة  أك 
 -حيث أن :

 1 دخوؿ أكياس اوكركنة اوحب ة
 2 خم ف الكرتوف

 3 مكاف تحب ة اذكياس داخل الكرتونة
 4 خركج الكرتوف اوحبع

 عوؼ  –با تذخباـ رأس ىنيل بطي ة السر ة لتإلنيل كي  كاحخب لكل  ف 
 متحخبدة

5 

 عوؼ  –لكل  ف  با تذخباـ رأس ىنيل متو طة السر ة لتإلنيل  خبة أكياس 
 متحخبدة 

6 

 7  عْب  –با تذخباـ  رأس ذات  ر ة  الية لتإلنيل  خبة أكياس لكل  ف 

1 

5 

4 

3 

2 

7 

6 

 48-12الشكل 
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لبػػْب ماكينػػة تشػػكيل الكػػراتْب كتسػػتذخبـ الشػػراصط الال ػػقة ىف  ػػاـ القا ػػخبة  مػػن  49-12كالشػػكل 
 اذ َبالية . WHMإنتاج شركة 

 ا أبحاداا باولينَب .لبْب اوسقط اذفقع للناكينة مبينا  لي  59-12كالشكل 
49-12الشكل   

 لوحة التإلكل

 خم ف الكرتوف  ّب اوشكل

لخركج الكرتوف اوشك  

50-12الشكل   
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لتل ىنيلا من أ لي كاذخر لتل ىنيلا من نع   كلوجخب  رازلن  رص اواكينات الطراز اذكؿ
 مستول اذرض .

فبالنسبة للناكينات الٍب ىنل من أ لي توض   ادة أ عل ماكينات الكرتنة أم   الخبكر لخبكر 
يث لتل رص الكراتْب ىف  عوؼ ك بقات ىف دكر التحب ة   تن ؿ الر ة كاملة لخبكر التحب ة كالكرتنة .ح

 ماكينات البالتات لتقـو بتغليع ل محا ىف بالتا كاحخبة 

كص وص النوع ال ا  فيتل رص الكراتْب   نع   ابق ماكينة البالتات كبحخب ذلأ لتل رف  الر ة 
بة   بحخب ذلأ لتل إن اؿ الر ة إذ ماكينة بالتات إذ أ لي للنستول اوطلوب بوا طة رافحة منا 

 .51-12لتقـو بتغليع ل بالبال تيأ الرقيق ليكونوا بالتا كاحخبة كنا بالشكل 
كشنكن أف ت كد ارص اواكينات بوحخبات ذاتية لتغرلت ا .كتحتنخب  ر ة ارص اواكينات  لي  خبد 

 ت كأبحاد كأحجاـ كل كرتونة . الكراتْب اووجودة   كل  بقة ككرلأ  خبد كأكضاع الطبقا
  حيث أن :

 1 ماكينة إحكاـ  لق الكراتْب 
 2 ماكينة ىنيل الكراتْب  لي من ات خشبية ) بالتتات ( ك لعنت ا 

 
pallet wrappers

 -كذنا كنا للي : تتوفر ارص اواكينات
 

 51-12الشكل 
2 
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 -:  األول الطراز  
لحػػػػرض  ػػػػورة واكينػػػػة تغليػػػػف بالتػػػػات مػػػػن انتػػػػاج شػػػػركة  52-12كارة كالشػػػػكل مػػػػ كد بطاكلػػػػة د  

wulftec . 
 -حيث أن :
 1 برج اواكينة

 2 لوحة التإلكل
 3 مرؾ ادارة  اكلة اواكينة

 4  اكلة دكارة
 5 حامل ركؿ العيلل اوستذخبـ ىف التغليف

 6 حامل  ّب مسنن للعيلل
 7 مغّب  ر ة مرؾ ادارة الطاكلة 

 
 1 

2 

7 

6 

5 
3 

4 
5 

52-12الشكل   
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 لبْب كيعية مراحل كض  ركؿ البال تيأ ىف حاملا كف ي ص لوض  التشغيل. 53-2كالشكل 
 

 

 

 
 
 
 
 

لبػػْب لوحػػة الػػتإلكل  ػػرص اواكينػػة  كلالحػػظ  54-12كالشػػكل 
 أهنا م كدة مبغّبات  ر ة للتإلكل ىف  ر ة مرؾ اإلدارة ..

 
 
 
 
 
 
 
 

 العأ ىف كضحْب خمتلعْب . لبْب  اكلة إدارة البالع قبل العأ كبحخب 55-12كالشكل 

54-12الشكل   

3 

53-12الشكل   
2 1 

55-12الشكل   

3 2 1 
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لبْب كيعية ا تذخباـ اواكينة ىف لف البالتة بالركؿ الال تيأ  حث لوض  البالتػة  56-12كالشكل 
فوؽ الطاكلة الخبكار   شنسأ اوشغل بطرؼ العيلل مال قا للبالتة كمبجرد تشغيل اواكينة لقـو اوشػغل 

 عيلل .برف  العيلل ذ لي كأ عل حٌب لكتنل لف البالتة بال

56-12الشكل   
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 -الطراز ال اىن :
لبْب دنوذج  را  57-12كارا لطراز م كد برراع دكار لقـو بلف اللركؿ  لي البالع كالشكل 

حيث توض  البالتة  لي اذرض كلتل لف البالع بالعيلل بادارة ذراع   wulftecالطراز من انتاج شركة 
 محل العيلل الخبكار أتوماتيكيا .

 -حيث أن :
 1 الخبكارة برج محل الرراع

 2 نظاـ ادارة ذراع لف البالتات بالعيلل
 3 الرراع الخبكارة
 4 حامل العيلل

 5 لوحة التإلكل ىف مرؾ ا دارة
 6 لوحة التإلكل.

 

57-12الشكل   

1 

2 

3 

4 

5 
5 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

432 
 

 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

433 
 

 

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث عظر

 تظغيل مصانع املكرونة احلديثة
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 تشغيل مصانع المكرونة الحديثة
 

كركنة ا خبل ة إذ  خبة أنظنة تبحا ذنظنة التإلكل اوحنوؿ هبا ككيعية التشغيل كنا تنقسل م ان  او
  -للع :

م ػػػان  مكركنػػػة لػػػتل الػػػتإلكل في ػػػا با ػػػتذخباـ الػػػخبكاصر التقليخبلػػػة   الػػػتإلكل با ػػػتذخباـ الرللي ػػػات -1
ل كبحػػ  الكػػركت اإللكَبكنيػػة كتػػ كد اػػرص او ػػان  بلوحػػة تشػػغيل مر ػػـو  لي ػػا شػػكل كحػػخبات التشػػغي

 كتوض  فوؽ ارص اللوحة  نو ة من اوعاتيح كالاوا ط كوبات البياف للتشغيل .
م ان   مكركنة لتل التإلكل في ا با تذخباـ أج  ة التإلكل اوربمج كاذنظنة التقليخبلػة السػابقة ،  -2

كتػػػ كد اػػػرص او ػػػان  بلوحػػػة تشػػػغيل مر ػػػـو  لي ػػػا شػػػكل كحػػػخبات التشػػػغيل كل بػػػع فػػػوؽ اػػػرص اللوحػػػة 
 ن اوعاتيح كالاوا ط كوبات البياف للتشغيل . نو ة م

م ػػػان  مكركنػػػة لػػػتل الػػػتإلكل في ػػػا كليػػػا با ػػػتذخباـ أج ػػػ ة الػػػتإلكل اوػػػربمج كاػػػي مػػػ كدة بلوحػػػات -3
لابط اونظنات اإللكَبكنية كإمكانية التشغيل من  نخب اوكاب  باإلضافة   operating panelsتشغيل 

لتشػغيل كل بػع فػوؽ اػرص اللوحػة  نو ػة مػن اوعػاتيح إذ لوحة تشػغيل مر ػـو  لي ػا شػكل كحػخبات ا
 كالاوا ط كوبات البياف للتشغيل .

م ػػان  مكركنػػة لػػتل الػػتإلكل في ػػا كليػػا با ػػتذخباـ أج ػػ ة الػػتإلكل اوػػربمج باإلضػػافة إذ ا ػػتذخباـ -4
إلكل   أج  ة كومبيوتر للتشغيل كاوتابحة ك نل التقارلر كمتابحة اونإلنيات ال منية جلني  منظنات الت

درجة ا رارة كالر وبة باإلضافة إذ ا تذخباـ  نو ة لوحات تشغيل جبوار اوكػاب  كلحػخب اػرا اوودلػل  
 او أ لي أنظنة التإلكل   م ان  اوكركنة ا الية .

ك وؼ نتناكؿ   ارا الباب النوع اذخّب من م ان  اوكركنة مب لخب من اإللااح كذلأ خلط إلطاذ 
 . 1-13 ن ىف السا ة كاوبْب بالشكل   2جية ق ّب  اقتا اإلنتا
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 RECIPES ضٖػٗبات اخلطٕط الكصريٚ 13-2-1

كاوق ػػود بالرلسػػيبات اػػي قػػواصل اوتغػػّبات اوتإلكنػػة   تشػػغيل اخلػػط كالػػٍب  تلػػف مػػن منػػتج آلخػػر 
 ػػنحة ذخػػرل كاف تشػػاهبع  ىف اواػػنوف كاجلػػخبلر بالػػركر أف اػػرص القػػواصل   تلػػف ألاػػا مػػن شػػركة م

 ػن   السػا ة كذلػأ ونػتج  2كفينا للع متغػّبات التشػغيل ذحػخب اخلطػوط اإللطاليػة  اقتػا  اإلنتاجيػة 
 .  5mmااللية 
 .    2200kg/hكزف الخبقيق   السا ة  -1
 .  %34النسبة او ولة للناء  -2
 .  35Cدرجة حرارة ماء الحجْب  -3
 .  %0النسبة او ولة لإلضافات  -4
 . %60مستول الحجْب   خالط العاكيـو أنناء التشغيل  -5
 . %3ا خنعاض   مستول الحجْب صالط العاكيـو الرم لقلل من  ر ة الربشنة  -6
 . %2.7ا خنعاض   مستول خالط العاكيـو الرم لحيخب  ر ة الربشنة  -7
 .  %65مستول الحجْب الرم لوقف اوحجن  -8
 . %15مستول الحجْب الرم لوقف الربشنة  -9
 . %95النسبة او ولة لسر ة الربشنة بحخب التذعي   -19
 . 50rpm ر ة اخلالط القبلع  -11

اٌشُىش
اٌّجفف

االبخذائً
اٌّجفف اٌّبشد صىاِع

اٌخخزَٓ

1-13الشكل   
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 . 24rpm ر ة الربشنة  -12
 . 150barضغط الربشنة  اذق ي  -13
 . 40cدرجة حرارة قنير الربشنة  -14
 . 36cدرجة حرارة رأس الربشنة  -15
 . 45rpm ر ة الشيكر   -16
 . 87cدرجة حرارة الشيكر  -17
 . 48hz ر ة اجملعف ا بتخباصع  -18
 . c 78درجة حرارة للنجعف ا بتخباصع  -19
 . 17.5Cفرؽ درجات ا رارة للنجعف ا بتخباصع  -29
 . %40/%20تشغيل / إلقاؼ مركحة  إلن ر وبة باجملعف ا بتخباصع  -21
 . 90cدرجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف ا بتخباصع  -22
 . 120cدرجة حرارة من  التكانف للنجعف ا بتخباصع  -23
 . 45hz ر ة اجملعف  -24
 . 70cدرجة حرارة اجملعف  -25
 . 6.2cفرؽ درجات ا رارة ا جملعف  -26
 . %20/%40تشغيل / إلقاؼ مركحة  إلن ر وبة باجملعف  -27
 . 20cدرجة حرارة اوربد  -28
 . CASE2  3.0 cفرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة للإلالة  -29
 . CASE2+  5.0cفرؽ درجات ا رارة اجلافة للإلالة  -39
 . 0.5cلساكل   FILTERة كالر بة  فلَب درجات ا رارة اجلاف -31

 حاالت توقف مراوح المجفف
 -كلوجخب نالث متغّبات تننر  لي إلقاؼ اوراكح كال كنا للع :

CASE 2 , CASE2 +  , FILTER 

- نخبما تكوف :  CASE 2    فتتإلقق ا الة  
SP-PV >1C 

- نخبما تكوف :  CASE 2+    فتتإلقق ا الة  
SP-PV >2C  
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 -حيث أن :
 SPنة اورجحية  ) القينة الٍب ىخبد بوا طة اوشغل (لعرؽ درجات ا رارة القي

 PVالقينة العحلية  لعرؽ درجات ا رارة 
 SPالقينة اورجحية لعرؽ درجات ا رارة 
 PVالقينة العحلية لعرؽ درجات ا رارة 

ارة الر بػػػة كلػػػتل إلقػػػاؼ بحػػػ   ن ػػػف مػػػراكح اجملعػػػف  نػػػخب ىقػػػق اوحادلػػػة التاليػػػة لعػػػرؽ درجػػػات ا ػػػر 
 . C 1.5أم فرؽ درجات ا رارة لساكل   CASE 2  + FILTERكاجلافة 

 CASEلتل إلقاؼ كل مراكح اجملعف  نخب ىقق اوحادلة التاليػة لعػرؽ درجػات ا ػرارة الر بػة كاجلافػة 

2+   +FILTER   2.5أم فرؽ درجات ا رارة لساكل C  . 

تجػػات اخلػػط الق ػػّب او ػػنو ة مػػن الػػخبقيق لبػػْب رلسػػالبات مخسػػة أ ػػناؼ مػػن من 1-13كاجلػػخبكؿ 
الن ػػف الحلػوم مػن اجلػػخبكؿ ك او ػنو ة مػن دقيػػق الػخبلوـر ال ػػلن )   %72 العػاخر نسػبة ا ػػتذراج 

 السينولينا( نسبة ا تذراج   الن ف السعلع من اجلخبكؿ . 
لبػْب رلسػالبات  ػتة أ ػناؼ أخػرل  مػن منتجػات اخلػط الق ػّب او ػنو ة مػن  2-13كاجلخبكؿ    
 ق الخبلوـر ال لن ) السينولينا( دقي

ton/m 0.6كالػػوزف النػػػو ع للػػػخبقيق لػػخبكر حػػػوؿ  %14 لنػػا بػػػعف الر وبػػػة  او اليػػة للػػػخبقيق تسػػػاكل 
3   

كنسػػػبة مػػػاء الحجػػػْب اوطلػػػوب إضػػػافتا لحتنػػػخب تبحػػػا  للاػػػغط  كشنكػػػن إضػػػافة إضػػػافات  ػػػاصلة أك  ػػػلبة 
 بالكنية اوطلوبة .

ىف حػْب أف ر وبػة   %18-17اجملعػف ا بتػخباصع تػَباكح مػابْب  ك ادة فاف ر وبة اوكركنة اخلارجػة مػن
 .   %12.5-12اوكركنة اخلارجة من اوربد تساكل 

 1-13الجدول 
  ىاللية

 مم 5 
مقصوصة 

 مم5
مقصوصة 

 مم7
مقصوصة 

 مم8
مقصوصة 

 مم9
 األنواع

 كزف الخبقيق ىف السا ة 2100 2150 2200 2125 2200
 شعرات  كينة القط  1 2 2 3 2

 حرارة ماء الحجْب 35 35 33 32 35
 حرارة ا طوانة الربشنة 36 35 38 36 40
 حرارة رأس الربشنة 38 40 38 40 36
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 1-13الجدول تابع 
  ىاللية

 مم 5 
مقصوصة 

 مم5
مقصوصة 

 مم7
مقصوصة 

 مم8
مقصوصة 

 مم9
 األنواع

  ر ة  كينة القط  70 100 110 155 90

  ضغط اوكب 98 90 90 85 85
  ر ة برشنة اوكب  23 24 24 24 24
  ر ة الشيكر 45 45 45 45 45

 درجة حرارة الشكر 100 90 110 92 87
 حرارة اجملعف ا بتخباصع 75 77 88 76 78

17.5 15.5 16 18.5 18 T للنجعف ا بتخباصع 
  ر ة اجملعف ا بتخباصع 51 48 48 48 48

 درجة حرارة اجملعف 70 72 76 72 70
6.2 6 6 6.5 6.2 T للنجعف 
  ر ة اجملعف 51 48 45 48 45
Cدرجة حرارة اوربد 25 25 25 25 20

 خ

 كزف الخبقيق   السا ة 2150 2100 2100 2150 2100
 شعرات  كينة القط  1 2 2 3 2

 حرارة ماء الحجْب 35 35 35 35 35
 حرارة ا طوانة الربشنة 38 35 38 36 40
 رأس الربشنةحرارة  38 38 38 38 38

  ر ة  كينة القط  75 110 100 110 95

 ضغط اوكب  98 90 90 85 85
  ر ة برشنة اوكب  23 24 24 24 24
  ر ة الشيكر 45 45 45 45 45

 درجة حرارة الشكر 95 110 110 95 110
 حرارة اجملعف ا بتخباصع 87 87 87 87 87
18 16.5 18 18 18 T للنجعف ا بتخباصع 
  ر ة اجملعف ا بتخباصع 48 48 48 48 48

 درجة حرارة اجملعف 77 77 77 77 75
.6.2 5.5 6 6 6 T للنجعف 
  ر ة اجملعف 45 48 48 48 48
 درجة حرارة اوربد 25 25 25 25 20

 2-13الجدول 
 األنواع مم9سوستة  مم10سوستة  لسان نجوم قوقعة شعرية

 قيق   السا ةكزف الخب 1800 1800 2000 2000 2200 1800
 شعرات  كينة القط  1 1 3 3 2 2
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 حرارة ماء الحجْب 32 35 35 36 35 31
 حرارة ا طوانة الربشنة 40 40 38 36 35 38
 حرارة رأس الربشنة 39 39 37 38 40 38

  ر ة  كينة القط  55 55 370 400 80 45

 ضغط اوكب  90 85 75 75 85 95
 اوكب   ر ة برشنة 20 20 20 20 24 18
  ر ة الشيكر 45 45 50 45 45 45

 درجة حرارة الشكر 100 100 110 110 90 80
 حرارة اجملعف ا بتخباصع 75 75 85 86 76 65
8.3 13 19 18.5 11.3 12 T للنجعف ا بتخباصع 
  ر ة اجملعف ا بتخباصع 51 51 48 48 48 55

 درجة حرارة اجملعف 70 70 78 76 72 60
2 5.5 7 6 7 7 T للنجعف 
  ر ة اجملعف 51 51 51 45 45 40
Cدرجة حرارة اوربد 20 20 25 25 20 20

 خ

 كزف الخبقيق   السا ة 2000 2100 2150 2150 2200 1500
 شعرات  كينة القط  1 1 3 3 2 2

 حرارة ماء الحجْب 35 35 35 35 31 31
 حرارة ا طوانة الربشنة 40 40 38 36 35 38
 حرارة رأس الربشنة 40 40 37 38 38 38

  ر ة  كينة القط  50 50 370 400 80 50

 ضغط اوكب  90 85 75 75 85 95
  ر ة برشنة اوكب  18 19 20 20 24 16
  ر ة الشيكر 45 45 50 45 0 45

 درجة حرارة الشكر 120 120 110 110 90 75
 حرارة اجملعف ا بتخباصع 86 86 85 84 0 76
15 13 17.5 18.5 16 14 T للنجعف ا بتخباصع 
  ر ة اجملعف ا بتخباصع 48 48 48 48 48 60

 درجة حرارة اجملعف 77 77 78 76 72 76
5.5 5.5 5.5 6.5 6 6 T للنجعف 
  ر ة اجملعف 48 48 51 45 45 45
 درجة حرارة اوربد 20 20 25 25 20 20
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 SET UP DATA OF SHROTالبٗاٌات  األغاغٗٛ  لمدط   الكصري  13-2-2

LINE  

اوق ػػػػود هبػػػػرص البيانػػػػات اػػػػع البيانػػػػات اوتإلكنػػػػة   تشػػػػغيل اخلػػػػط كاوشػػػػَبكة مػػػػ  اذنػػػػواع اوذتلعػػػػة 
ونتجػػػات اخلػػػط  لنػػػا بػػػعف اػػػرص البيانػػػات   تلػػػف ألاػػػا مػػػن شػػػركة م ػػػنحة ذخػػػرل كاف تشػػػاهبع    

  ن   السا ة  2تاجية اوانوف كفينا للع البيانات اذ ا ية ، ذحخب اخلطوط اإللطالية  اقتا  اإلن
 نانية  60زمن انتظار وكب  لو وؿ الخبقيق للنستول السعلع للخبكزر  -1
 نانية .  1500زمن انتظار اوكب   نخب  خبـ ك وؿ الخبقيق الحلوم للخبكزر  -2
 .  C 105درجة ا رارة ماء الغاللة الٍب زنخبث  نخباا إنرار   -3
 . 0بتخباصع القينة  للنجعف ا  (PV-SP)زنخبث إنرار  نخب تحخبل  -4
 . 0للنجعف القينة   (PV-SP)زنخبث إنرار  نخب تحخبل  -5
 . 0للنجعف اوربد القينة   (PV-SP)زنخبث إنرار   نخب تحخبل -6
 . ONاإلنرار ال ويت -7
 نانية   10تتوقف ماذة اواء للنكب  بحخب توقف الربشنة بتعخّب  -8
 نانية.  10عخّب تتوقف ماذة اواء للشيكر بحخب توقف الربشنة بت-9
 نانية. 10تتوقف ماذة اواء للنجعف ا بتخباصع بحخب توقف الربشنة بتعخّب -19
 نانية    10تتوقف ماذة اواء للنجعف بحخب توقف الربشنة بتعخّب -11

 نانية  10تتوقف ماذة اواء للنربد بحخب توقف الربشنة بتعخّب -12
 ية .نان  1200زمن اإلمحاء ) التسذْب اوبخبصع ( -13 

 . RPM 45 ر ة الشيكر -14
 .  C 100درجة حرارة الشيكر  -15
   RPM 51 .   ر ة اجملعف ا بتخباصع -16
 .  C 75درجة حرارة اجملعف ا بتخباصع  -17
 .   C 120درجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف  ا بتخباصع  -18

 .   C 120درجة حرارة ا واء من  التكانف للنجعف  ا بتخباصع  -19 
 .   RPM 51 ر ة اجملعف -29
 .   C 70درجة حرارة اجملعف -21
 .   C 100درجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف   -22
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 .  %1) عي  ( اجملعف  -23
 .  %10تقليل  ر ة اجملعف   نخب )التذعي ( بنسبة  -24

  %20ىرلر خا ية تقليل  ر ة اجملعف   نخب )التذعي  (بنسبة   -25

 نانية  .    30ح الشيكر  نخب خا ية ا نتظار وخبة تشغيل مراك  -26
 نانية   .   60  إلقاؼ مراكح الشيكر  نخب خا ية ا نتظار وخبة -27
 نانية   .    600مخبة انتظار  مراكح الشيكر  نخب  -28
 نانية.     30تشغيل مراكح اجملعف ا بتخباصع  نخب خا ية ا نتظار وخبة  -29
    نانية . 60  بتخباصع  نخب خا ية ا نتظار وخبة إلقاؼ مراكح اجملعف ا -39
 .    600مخبة انتظار  مراكح اجملعف ا بتخباصع  نخب  -31
 نانية .    0زمن تعخّب إخراج الر وبة من اجملعف ا بتخباصع أنناء ا نتظار -32
 نانية   .   30تشغيل مراكح اجملعف  نخب خا ية ا نتظار وخبة  -33
 نانية   .   60 عف  نخب خا ية ا نتظار وخبة إلقاؼ مراكح اجمل -34
 نانية.    600مخبة انتظار  مراكح اجملعف  نخب  -35
 نانية    .  0زمن  تعخّب إخراج الر وبة من اجملعف أنناء ا نتظار  -36
 نانية   .  20  تشغيل مراكح اوربد  نخب خا ية ا نتظار وخبة  -37
 نانية    .  20  نتظار وخبة إلقاؼ مراكح اوربد  نخب خا ية ا -38
 نانية.  80Sمخبة انتظار  مراكح اوربد  نخب  -39
 . %65النسبة او ولة وستول الحجْب   خالط العاكيـو -49
 .  %3ا خنعاض او وم   مستول الحجْب   خالط العاكيـو الرم لقلل من  ر ة الربشنة  -41

العػػػاكيـو الػػػرم لحيػػػخب  ػػػر ة الربشنػػػة لسػػػر ت ا  ا خنعػػػاض او ػػػوم   مسػػػتول الحجػػػْب   خػػػالط-42
 .  %2.7الطبيحية 

  %70النسبة او ولة وستول الحجْب   خالط العاكيـو الرم لوقف اوحجن -43

النسبة او ولة وسػتول الحجػْب   خػالط العػاكيـو الػرم لحطػي إنػرار بػنقر مسػتول الحجػْب  -44
15%  . 

 .%10خالط العاكيـو الرم لوقف الربشنة النسبة او ولة وستول الحجْب    -45

 . %95 ر ة الربشنة كنسبة م ولة من السر ة اوقننة  نخب كجوب  عي   ر ت ا  -46
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 RECIPES ضٖػٗبات اخلطٕط الطٕٖمٛ 13-3-1

 تلػف مػن منػتج آلخػر كاوق ود بالرلسيبات اي قواصل اوتغّبات اوتإلكنة   تشػغيل اخلػط كالػٍب   
كاجلػخبلر بالػركر أف اػػرص اوتغػّبات   تلػف ألاػػا مػن شػركة م ػػنحة ذخػرل كاف تشػاهبع    اواػػنوف 
كفينا للع بياف بقيل متغّبات رلسيبات اخلطوط الطوللة ا خبل ة لعورمػة اإل ػباكٌب خلػط  ولػل برلبػانٌب 

 . 2-13كيلو جراـ ىف السا ة كاو مبْب بالشكل   750 اقتا اإلنتاجية 
 680kg/hكزف الخبقيق   السا ة  -1
 %38.6النسبة او ولة للناء  -2
 30Cدرجة حرارة ماء الحجْب  -3
 . %60مستول الحجْب ىف خالط العاكيـو أنناء التشغيل  -4
 %5ا خنعاض ىف مستول الحجْب صالط العاكيـو الرم لقلل من  ر ة الربشنة  -5
 .%4خب  ر ة الربشنة ا خنعاض ىف مستول الحجْب صالط العاكيـو الرم لحي -6
 %76مستول الحجْب الرم لوقف اوحجن  -7
 . %10مستول الحجْب الرم لوقف الربشنة  -8
 %90النسبة او ولة لسر ة الربشنة بحخب التذعي   -9
 . 30rpm ر ة الربشنة  -19
 . bar 140اذق ي  1ضغط الربشنة  -11
 . 35C    1درجة حرارة قنير الربشنة  -12
 . 38C   1درجة حرارة رأس الربشنة -12     
 . 30rpm  2 ر ة الربشنة  -13
 . bar 140اذق ي  2ضغط الربشنة -14
 . 35C  2درجة حرارة قنير الربشنة  -15
 . 38C   2درجة حرارة رأس الربشنة  -16
 . %83النسبة او ولة لسر ة اخلط كاو فارغ   -17
 . %83النسبة او ولة لسر ة الناشر  -18
 . 70Cدرجة حرارة بطارلة مقسل اوكركنة  نخب الناشر  -19
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 . 65Cحرارة بطارلة مخبخل اجملعف ا بتخباصع  درجة -29
 . 48Cدرجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع   -21
 .  5.1Cفرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع  -22
 . 49Cدرجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف ا بتخباصع  -23
 2.3Cفرؽ درجات ا رارة للننطقة ال انية للنجعف ا بتخباصع  -24
 . 55Cدرجة حرارة اونطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع  -25
 . 2.4Cفرؽ درجات ا رارة للننطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع  -26
 . %50/%40تشغيل / إلقاؼ مركحة  إلن ر وبة اونطقة اذكذ باجملعف ا بتخباصع  -27
 .  %55/%45تشغيل / إلقاؼ مركحة  إلن ر وبة اونطقة ال انية باجملعف ا بتخباصع  -28
 . %0/%0تشغيل / إلقاؼ مركحة  إلن ر وبة اونطقة ال ال ة  باجملعف ا بتخباصع  -29
 . 4.3kgالوزف اوتو ط للنكركنة اووضو ة  لي الشنا ة  -39
 . 69Cدرجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف  -31
 . 6.5Cفرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف  -32
 . 70Cدرجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف  -33
 . 7.0Cرجات ا رارة للننطقة ال انية للنجعف فرؽ د -34
 .  80Cدرجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف  -35
 . 100Cدرجة حرارة اواء من  التكانف للنجعف  -36
 . 58Cدرجة حرارة اور ن  -37
 . 8Cفرؽ درجات حرارة اور ن  -38
 . 602m1 30% /25%تشغيل / إلقاؼ ا رؾ  -39
 . 602m3 20%/30%تشغيل / إلقاؼ ا رؾ  -49
 . 28Cحرارة اوربد درجة  -41
 . 3.0Cفرؽ درجات حرارة اوربد  -42
 . %100/%49تشغيل / إلقاؼ ماذة الَبذلر للنر ن  -43
 . %30/%25تشغيل إلقاؼ ماذة الَبزل  للنربد  -44
) كارا لحُب أنا  نخب توقف اخلط ذم مشكلة تتوقف  CASE1  300Sزمن  نل  خا ية  -45

 (. 300S ي  مراكح اجملعف ا بتخباصع بحخب  
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 . CASE2     1.0Cقينة  -46
 . CASE2+  2.0Cقينة  -47
 .1.0Cلساكل   FILTERالعلَب  -48

لبْب متغّبات رلسالبات نالنة أ ناؼ أخرل  من منتجات اخلط الطولل او نو ة  3-13كاجلخبكؿ 
 من دقيق الخبلوـر ال لن ) السينولينا( .

 ّب او نو ة لبْب متغّبات رلسالبات نالنة أ ناؼ أخرل  من منتجات اخلط الق 4-13كاجلخبكؿ 
 من الخبقيق .
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 3-13الجدول 
 نوع المكرونة اإلسباكتى                           

ولينا البيان
سيم

 1
.4

  
 

ولينا
سيم

1
.6

 

ولينا
سيم

 1
.8

 12.5 12.5 12.5 ر وبة الخبقيق أك السينولينا  من اوحنل % 
 0.73 0.73 0.73 الوزف النو ع للخبقيق أك السينولينا كجل مَب مكحن

 680 650 730 كنية الخبقيق   السا ة 
النسبة او ولة واء الحجْب ) لتل تغّباا للو وؿ للاغط اوطلوب 

 (115barكالرم لساكل  ادة 

   %32 نبخبأ من

 35c 35c 35c  1,2درجة حرارة قنير تربلخب اذ طوانة 

 38c 38c 38c 1,2درجة حرارة رأس اذ طوانة 

 140 140 140  1,2الاغط اذق ي لال طوانة 
 26 30 26 1,2 ر ة الربشنتْب 
 83 83 83  ر ة الناشر

 T1 47 46 46درجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع 
 T1 6 5.6 6فرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع  

 T2 49 49 49درجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف ا بتخباصع 
 T 3 2.5 2 2ارة للننطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع فرؽ درجات ا ر 

 T3 60 59 59درجة حرارة اونطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع 
 T 3.3 3 3 3فرؽ درجات ا رارة للننطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع 
 19-18 19-18 19-18 ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع

 T1 71 70 70اونطقة اذكذ للنجعف درجة حرارة 
 T1 6.5 6.8 6.5فرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف 

 T2 81 78 78درجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف 
 T 9.5 9.2 8.5 2فرؽ درجات ا رارة للننطقة ال انية للنجعف 

 15-14 15-14 15-14 ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اوستول اذكؿ باجملعف

 %12 %12 %12 ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اوربد

 30 30 28 درجة حرارة اوربد
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 4-13الجدول 
 نوع المكرونة اإلسباكتى                           

قيق البيان
د

 1
.4

 

قيق
د

1
.6

 

قيق
د

 1
.8

 

 14 14 14 ر وبة الخبقيق أك السينولينا  من اوحنل %
 0.55 0.55 0.55 ف النو ع للخبقيق أك السينولينا كجل مَب مكحنالوز 

 680 680 680 كنية الخبقيق   السا ة 
النسبة او ولة واء الحجْب ) لتل تغّباا للو وؿ للاغط 

 (115barاوطلوب كالرم لساكل  ادة 

 %35 نبخبأ من

 35c 35c 35c  1,2درجة حرارة قنير تربلخب اذ طوانة 

 38c 38c 38c 1,2أس اذ طوانة درجة حرارة ر 

 140 140 140  1,2الاغط اذق ي لال طوانة 
 30 30 26 1,2 ر ة الربشنتْب 
 83 83 83  ر ة الناشر

 T1 47 48 45درجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع 
فرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع  

T1 
6 5.1 5 

 T2 49 49 48نطقة ال انية للنجعف ا بتخباصع درجة حرارة او
 2فرؽ درجات ا رارة للننطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع 

T 
3 2.3 2.3 

 T3 60 55 55درجة حرارة اونطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع 
 3فرؽ درجات ا رارة للننطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع 

T 
3.5 2.4 2.4 

 19-18 19-18 19-18 ركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصعا تول الر و  للنك

 T1 70 69 68درجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف 
 T1 6.5 6.5 6.5فرؽ درجات ا رارة للننطقة اذكذ للنجعف 

 T2 81 70 70درجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف 
 T 9.5 7 7 2فرؽ درجات ا رارة للننطقة ال انية للنجعف 
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ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اوستول اذكؿ 
 باجملعف

14-15 14-15 14-15 

 %12 %12 %12 ا تول الر و  للنكركنة اخلارجة من اوربد

 28 28 28 درجة حرارة اوربد
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 البٗاٌات  األغاغٗٛ  لمدط الطٕٖن   13-3-2

اخلط كاوشَبكة م  اذنواع اوذتلعة اوق ود هبرص البيانات اع البيانات اوتإلكنة   تشغيل 
ونتجات اخلط  لنا بعف ارص البيانات   تلف ألاا من شركة م نحة ذخرل كاف تشاهبع    

 اوانوف كفينا للع بياف باوتغّبات  اذ ا ية  خلط    ولل إلطاذ.
 نانية . 30Sتعخّب دكراف الناشر  -1
 نانية . 30Sتعخّب ن كؿ قساـ اوكركنة للناشر  -2
 نانية . 15Sتعخّب دكراف مركحة الناشر  -3
 نانية . S 60زمن اإلمحاء اوبخبصع للناشر  -4
 نانية . 260Sزمن تعخّب إ ادة التشغيل بحخب تعرل  اخلط  -5
 -اختيار خا ية تعرل  اخلط كاناؾ خا يتْب إما : -6
 COMPLETE  نانية توقف. 300أم لتل تعرل  كال من اجملعف كاجملعف ا بتخباصع بحخب مركر 
 PARTIAL  نانية لتإلوؿ  نل اخلط إذ خا ية التعرل  ذاتيا حٌب لتل تعرل   300أم بحخب

 اجملعف ا بتخباصع   لتوقف اخلط أتوماتيكيا .
 نانية . 100Sزمن تعخّب توقف اوستول اخلام  للنجعف كاو فارغ  -7
 نانية .   S 600فَبة انتظار مراكح اجملعف ا بتخباصع  -8
 نانية . 60Sتخباصع  نخب ا نتظار زمن تشغيل مراكح اجملعف ا ب -9
 نانية . 120Sزمن إلقاؼ مراكح اجملعف ا بتخباصع  نخب ا نتظار  -19
 نانية  1300S زمن تعخّب توقف اوكب   نخب نقر السينولينا  ن اوستول الحلوم للخبكزر -11
 . 105Cدرجة حرارة ماء الغاللة الرم ل خبر  نخباا إنرار  -12
 .  %40مستول الحجْب اونذع  الرم لن ح با  -13
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 نانية  1300S زمن تعخّب توقف اوكب   نخب نقر السينولينا  ن اوستول الحلوم للخبكزر -14
 . 105Cدرجة حرارة ماء الغاللة الرم ل خبر  نخباا إنرار  -15
 .  %40مستول الحجْب اونذع  الرم لن ح با  -16
 نانية . 1500Sزمن التسذْب اوبخبصع  -17
 .  40Cدرجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف ا بتخباصع  -18
 . 45Cدرجة حرارة اونطقة ال انية للنجعف ا بتخباصع  -19
 .  50Cدرجة حرارة اونطقة ال ال ة للنجعف ا بتخباصع  -29
 120C. درجة حرارة ا واء الخباخل للنجعف -21
 .  120Cدرجة حرارة من  التك يف باجملعف ا بتخباصع  -22
 . 65Cدرجة حرارة اونطقة اذكذ للنجعف  -23
 . 67Cانية  للنجعف درجة حرارة اونطقة ال  -24
 نانية . 10Sزمن تعخّب توقف ماذة اوكب  بحخب توقف الربشنة  -25
 نانية  10Sزمن تعخّب توقف ماذة اجملعف ا بتخباصع بحخب توقف الربشنة  -26
 نانية . 10Sزمن تعخّب توقف ماذة اجملعف بحخب توقف الربشنة  -27
 نانية . 10Sزمن تعخّب توقف ماذة اوربد بحخب توقف الربشنة  -28
 نانية . 60Sتعخّب  توقف منظنات درجة حرارة كر وبة اجملعف  زمن  -29
 150Sزمن تشغيل منظنات درجة حرارة كر وبة اجملعف جربلا  -39
 .  %50النسبة او ولة لعتح منظنات درجة حرارة كر وبة اجملعف جربلا  -31
 .  %0التجاكز بْب القيل اورجحية كالحنلية ونظنات اجملعف ا بتخباصع الٍب ىخبث إنرار  -32
 .  %0التجاكز بْب القيل اورجحية كالحنلية ونظنات اجملعف الٍب ىخبث إنرار  -33
 .  %0التجاكز بْب القيل اورجحية كالحنلية ونظنات اور ن الٍب ىخبث إنرار  -34
 .   %0التجاكز بْب القيل اورجحية كالحنلية ونظنات اوربد الٍب ىخبث إنرار  -35
 .  ONظنات اإلنرار ال ويت  نخب حخبكث فاكز للنن -36
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 لٕحات تشغٗن اخلطٕط احلسٖجٛ 13-4-1

لحػػرض لوحػػة التشػػغيل الرصيسػػية خلػػط ق ػػّب   خطػػوط اإلنتػػاج الػػٍب تحنػػل بػػعج  ة  2-13الشػػكل 
 .  لنا بعف ا ا ن  ّب م بع  لي ا كأهنا لوض   لي مكتن   حا بات

 -حيث أن :
H1-H3 ربيةوبات بياف القخبرة الك  

H4  وبة بياف  نل الخبكاصر اوسا خبة 

S1 ضا ط تشغيل الوحخبات اوسا خبة 

S3  ضا ط ىرلر اإلنرار 

S3  ضا ط إ كات اإلنرار 

 

 

 اٌّفخبح اٌشئُسٍ

H1 H3 S4 H2 

S2 S1 H1 S3 
 سَالي حسشة أسضً

2-13الشكل   
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لبْب لوحة التإلكل اخلا ة بلوحة اوشغل الرقنية كلستذخبـ لوحتْب متنانلتْب لكال  3-13كالشكل 
حػػخبذنا تكػػوف  جبػػوار كحػػخبة تقطيػػ  اوكركنػػة ) خػػػط مػػن اخلطػػوط الق ػػّبة كاخلطػػوط الطوللػػة ا خبل ػػة أ

  اوكػب  Double Mixerق ّب (أك جبوار الناشر ) اخلط الطولػل ( كاذخػرل موجػود ة جبػوار اوحجػن 
   كال اخلطْب .

 -حيث أن :
S1  ضا ط  وارئ 

H1  وبة بياف اإلنرار 

S2 ضا ط إ كات  ارلنة اإلنرار 

S3  ضا ط ىرلر اإلنرار 

 SUPERVISION PC حاغبات املطاقبٛ ٔالتشغٗن 13-4-2

للتإلكل   تشغيل اخلط  واء تشغيال أتوماتيكيا أك  ا ا بات  خطوط اإلنتاج ا خبل ة تستذخبـ  
لحرض خمطػط توضػيإلع لسػتذخبـ كومبيػوتر للػتإلكل   تشػغيل اخلػط  كلػوحٍب  4-13لخبكلا كالشكل 

كػػب  كاذخػػرل للػػتإلكل   تشػػغيل كحػػخبة قطػػ  مراقبػػة رقنيػػة أحػػخبذنا للػػتإلكل اووضػػحع   تشػػغيل او
 اوكركنة .

ٌىحت اٌخحىُ ِىُف اٌّشغً  ٌىحت   

S3 S2 H1 S1 

3-13الشكل   
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خطٕات تشغٗن اخلطٕط الكصريٚ  وَ خاله حاغبات املطاقبٛ  13-4-3

 ٔالتشغٗن

ك تتناكؿ   ارص العقرة شاشات تشغيل خط ق ّب و ن  إلطاذ من إنتاج شركة  برلبانٌب   اقتا 
سة شاشات تشغيل رصيسية كال كنا للع  ن  ا ة كلتل التإلكل   تشغيل اخلط من مخ 2اإلنتاجية 

:- 

 الشاشة اذ ا ية . (1
 شاشة اوكب  ك الشيكر . (2
 شاشة اجملعف ا بتخباصع . (3
 شاشة اجملعف . (4
 شاشة اوربد . (5

 كفينا للع  بياف أال او طلإلات اوستذخبمة   ارص الشاشات .
  Semolina quantity النسبة او ولة للسينولينا

 Dough water حجْب النسبة او ولة واء ال
 dough water temperature درجة حرارة ماء الحجْب

 Dough additive النسبة او ولة لإلضافات الساصلة
 Cylinder temperature درجة حرارة ا طوانة الربشنة

4-13الشكل   

 مودلو ت ج از التإلكل اوربمج

 كومبيوتر للنراقبة كالتشغيل

 UPSم خبر القخبرة الٌب   تنقط  

 لوحات للنراقبة كالتشغيل الرقنية

  ابحة
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 Centrifugal speed  ر ة اوحجن
 Dough level مستول الحجْب   خالط العاكيـو

 Head pressure ضغط الربشنة
 Screw speed  ر ة الربشنة

  Head temp درجة حرارة رأس الربشنة
 Pasta cut speed  ر ة يلة قط  اوكركنة

 Shaker speed  ر ة الشيكر
 Pre dryer time زمن بقاء اوكركنة   اجملعف ا بتخباصع

  Dryer time زمن بقاء اوكركنة   اجملعف 
 Pre dryer temperature ع درجة حرارة اجملعف ا بتخباص

 Pre dryer delta فرؽ درجات ا رارة    اجملعف ا بتخباصع
 Hot water inlet درجة حرارة اواء الساخن الخباخل للنباد ت ا رارلة
 Hot water outlet درجة حرارة اواء الساخن اخلارج للنباد ت ا رارلة

 Anti condensation temperature كاوذرجدرجة حرارة اواء من  التك يف  نخب اوخبخل 
 Inlet temperature درجة حرارة ا واء الخباخل

 Pre dryer speed  ر ة ح اصر اجملعف ا بتخباصع
 Dryer temp درجة حرارة اجملعف

 Dryer delta فرؽ درجات ا رارة   اجملعف 
 Dryer speed  ر ة ح اصر اجملعف 

 Cooler temperature درجة حرارة اوربد
 Cold water inlet درجة حرارة اواء البارد الخباخل وباد ت التربلخب 

 Cold water outlet درجة حرارة اواء البارد اخلارج من مباد ت التربلخب 
  Screw working time  خبد  ا ات تشغيل الربشنة
 Line working time  خبد  ا ات تشغيل  اخلط

 
تشَبؾ   أشر ة التشػغيل الحلولػة كالسػعلية ف نػاؾ شػرلطع تشػغيل   ادة  ك ي  ارص الشاشات

  لوم كشرلطع تشغيل  علع كفينا للع بياف  باو طلإلات العنية  رص الشراصط .
 

 -شريط األدوات العلوي األول :
back     إذ شاشة التشغيل السابقة 
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forward      إذ شاشة التشغيل التالية 

Menu2 اذدكات ال ا       إذ شرط 
HOME             الشاشة اذ ا ية 

Previous   يخر شاشة كانع معتوحة 
FAVORITE الشاشة اوعالة        

ALARMS شاشة ر اصل اإلنرار 

COMMANDS           شاشة اذكامر 

RECIPES رلسيبات التشغيل 

REPORTS شاشة تقارلر اإلنتاج 

LOOP ة ا رارة كالر وبة النسبيةشاشة منظنات درج 

Set up ) شاشة  الابو ات )اوتغّبات اذ ا ية 

SAMPLES تحطي  ااالحينات لوض   المة  نخب نقطة توقف اوكب  لعَبة  نخب
إنرار  ويت  نخب خركج ارص اوكركنة من اجملعف لتنبيا اوشغل من 

 ا تبحاد ارص اوكركنة لتلع ا

PASSWARD جل من  دخوؿ الغّب مسنوح  ل بالخبخوؿ رقل اوركر كذلأ من أ
 لحنل بح  التغّبات ىف اوتغّباتشاشات التشغيل ل

 -شريط األدوات العلوي الثاني :

back                       إذ شاشة التشغيل السابقة 

forward                     

         
 إذ شاشة التشغيل التالية    

Menu1 ت ال ا     إذ شرط اذدكا 
HOME                              الشاشة اذ ا ية 

Previous   يخر شاشة كانع معتوحة 
FAVORITE               الشاشة اوعالة 

MAINTENANCE    

                        
 ال يانة كمن ا لتل الو وؿ  لي شاشات نقاط ال يانة للذط

SERVICES   حيث شنكن الخبخوؿ  لي شاشات التشغيل للذط خخبمات اإلنَبنع
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 من خىل شبكة ا نَبنع لحنل بح  التحخبلالت ىف الربنامج . 

FLOUR                             موا عات الخبقيق من حيث الوزف النو ع كالر وبة 

FORCE                     

         
نة من أجل التشغيل اجلربم  نخب ا اجة لتشغيل اخلط بخبكف مكرك 

 كتشغيل اخلط كنا لو كاف با مكركنة ال يانة

DATE  SET                                         إ خبادات التارلخ 

LANGUAGE   اخل…إلطالية  –فرنسية –إجنلي لة  –اللغة  ختيار اللغة  ربية. 

MODE   وام  نو ية ا تذخباـ كومبيوتر اوراقبة ال لتشغيل اخلط أـ اخلط كال
 محا أـ لل وام  فقط

PRINT                      

                         
 الطبا ة كذلأ من أجل  با ة أم شاشة أك تقرلر اإلنتاج

 -األول ويحتوى على ثالثة مناطق كالتالي : السفلى الشريط 

   السابق 
ACKNOLEDGE  ألقونة إ كات  وت البوؽ 

RESET  نرارألقونة إزالة اإل 

 منطقة ر اصل اإلنرار 

 الشريط الثاني ويحتوى على ثالثة مناطق كالتالي 

PRESS IN ---            

                  
  متوقف (  –حالة اوكب  ) لحنل 

LINE IN ---   انتظار ( -متوقف –حالة اخلط ) تحنل 

SILO IN ---   حالة ال وام 

LAST RECIPE         

        
 اوشتذخبـ  ابقارلسالن ال

ACTUAL RECIPE   

           
 اوستذخبـ حالياالرلسالن 

PLC 

COMMUNICATION  
        حالة ا ت اؿ م  ج از التإلكل اوربمج لوجخب ات اؿ أـ  

USER NAME  ا ل اوستذخبـ 

LEVEL   لتشغيل فقط أـ مركر للتشغيل كالتحخبلللمستول اوركر مركر 
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لحرض  ورة لشرلط اذدكات الحلوم اذكؿ ) الشكل أ( كشرلط اذدكات الحلوم  5-13كالشكل 
 ال ا   ) الشكل ب( .

لحرض  ورة لشرلط اذدكات السعلي اذكؿ ) الشكل أ( كشرلط اذدكات السعلي  6-13كالشكل 
 ال ا   ) الشكل ب( .

 

5-13الشكل   

 أ

 ب

 أ

 ب

6-13الشكل   
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  home pageأوال الشاشة الرئيسية للخط 
ال اوحلومات اخلا ة بالرلسالن اوستذخبـ ككرلأ  خبد  ا ات كىتول ارص الشاشة  لي أ
 تشغيل الربشنة كاجملععات  .

  press and shaker pageثانيا شاشة المكبس و الشيكر 
 -ىتول ارص الشاشة  لي ماللي :لبْب ارص النافرة ك  7-13الشكل ك 
  ي  مركات اوكب  ك الشيكر . -1
 لربشنة كماء الحجْب كدرجة حرارة الشيكر .منظنات درجة حرارة قنير كرأس ا-2
 منظنات  ر ة الربشنة ك كينة القط  ك ر ة الشيكر . -3
 منظل ضغط الربشنة اذق ي . -4

  -والهدف من ىذه الشاشة ىو مايلى :
إمكانية متابحة  نل  ي  مركات كاونظنات كمحرفة مكاف اخلطع  نخب حخبكنا م ل زلادة ا نل -1

ت حيث لتإلوؿ لوف ا رؾ من اللوف اذخار اوستنر  نػخب التشػغيل اذتومػاتيكع إذ  لي أحخب ا ركا
 اللوف اذمحر  نخب حخبكث زلادة   ا نل  ليا .

إمكانيػػػة التشػػػغيل اليػػػخبكم ذم مػػػرؾ أك  ػػػذاف أك  ػػػناـ ك ػػػرم فحنػػػخب الاػػػغط  لػػػي الحن ػػػر  -2
 START) بػخبء  MANل اليػخبكم التشػغي – AUTبالععرة لظ ر شرلط أدكات ، للتشغيل اذتوماتيكع 

،  حيػػث لاػػ  الحن ػػر الػػرم لحنػػل لػػخبكلا بػػاللوف  EXCLUSION ا  ػػتبحاد  -(STOPإلقػػاؼ  –
اذخاػػػر اوتربػػػرب أك ا ػػػتبحاد أم  ن ػػػر مػػػن الحنػػػل   منظومػػػة التشػػػغيل اذتومػػػاتيكع في ػػػبح لػػػوف 

 الحن ر أزرؽ   .
 اذ عر .متابحة  رلاف اوكركنة حيث لكوف خيط اوكركنة باللوف  -3
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تغّب القنة اورجحية ذم منظل من منظنات درجة ا رارة كالسر ة كالاػغط فحنػخب الاػغط  لػي  -4
 -  HISTORICALأم منظل بالععرة لظ ر شرلط أدكات با ألقونتاف كذنػا  ػرض اونإلنيػات التارسنيػة 

 ( . PID TUNEتغيّب متغّبات اونظنات التنا بية ، كالتكاملية ، كالتعاضلية 

 predryer pageلثا شاشة المجفف االبتدائي ثا
 -كىتول ارص الشاشة  لي ماللي : 
 يػػ  مركػػات اجملعػػف ا بتػػخباصع  ػػواء للنػػراكح أك للإلركػػة ك ػػنامات بوابػػات الػػخبخوؿ كاخلػػركج  -1

 ا واصية.
 منظنات درجة حرارة الخباخلية كدرجة حرارة ا واء الخباخل كدرجة حرارة  نو ة من  التكانف.-2
 منظل الر وبة النسبية الخباخلية . -3
 منظنات  ر ة ا  اصر الخباخلية. -3
زمن بقاء اوكركنة داخل اجملعف ا بتخباصع كخيط اوكركنة داخػل اوسػتولات اوذتلعػة للنجعػف  -4

 ا بتخباصع .

7-13الشكل   
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كا خبؼ من ارص الشاشة   سنتلف  ن الشاشة السابقة كاجلخبلر بالركر أف اوشغل لقـو بتغّب القنة 
اورجحيػػػة ذم مػػػنظل مػػػن منظنػػػات درجػػػة ا ػػػرارة كالسػػػر ة كالر وبػػػة النسػػػبية  تبحػػػا للنإلتػػػول الر ػػػو  

تحُب أننػا حنتػاج زلػادة درجػة    %18للنكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع ف لادة الر وبة للنكركنة  ن 
 عف ا بتػػػػخباصع  ا ػػػػرارة للنجعػػػػف ا بتػػػػخباصع أك زلػػػػادة  فػػػػرؽ درجػػػػات ا ػػػػرارة اجلافػػػػة كالر بػػػػة بػػػػاجمل

 كالحك  بالحك  .

 dryer pageثالثا شاشة المجفف 
 -كىتول ارص الشاشة  لي ماللي :

  ي  مركات اجملعف  واء للنراكح أك للإلركة ك نامات بوابات الخبخوؿ كاخلركج ا واصية. -1
   التكانف.منظنات درجة حرارة الخباخلية كدرجة حرارة ا واء الخباخل كدرجة حرارة  نو ة من-2
 منظل الر وبة النسبية الخباخلية . -3
 منظنات  ر ة ا  اصر الخباخلية. -3
 زمن بقاء اوكركنة داخل اجملعف كخيط اوكركنة داخل  اوستولات اوذتلعة للنجعف. -4

كا خبؼ من ارص الشاشة   سنتلف  ن الشاشة السابقة كاجلخبلر بالركر أف اوشغل لقـو بتغّب القنة 
ة ذم مػػػنظل مػػػن منظنػػػات درجػػػة ا ػػػرارة كالسػػػر ة كالر وبػػػة النسػػػبية  تبحػػػا للنإلتػػػول الر ػػػو  اورجحيػػػ

تحػُب أننػا حنتػاج زلػادة درجػة   ا ػرارة  %12للنكركنة اخلارجة من اجملعف ف لادة الر وبة للنكركنػة  ػن 
 بالحك  .كالحك    للنجعف ا بتخباصع أك زلادة  فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة باجملعف .

 cooler  pageثالثا شاشة المبرد 
 -كىتول ارص الشاشة  لي ماللي :

  ي  مركات اوربد  واء للنراكح أك للإلركة .  -1
 منظل  درجة حرارة الخباخلية .-2
 كخيط اوكركنة داخل  اوربد. -3

 .كا خبؼ من ارص الشاشة   سنتلف  ن الشاشات السابقة 
  -: إلطاذ ق ّبللع خطوات تشغيل خط كفينا 

 تشغيل   الاا ط ككحخبة اوحاجلة كالغاللة ك الشيلر كقسل الخبقيق ككحخبة العاكيـو . -1
  تشػػغيل كومبيػػوتر    start auxiliaryتشػػغيل الوحػػخبات اوسػػا خبة  بػػاخلط بالاػػغط  لػػي زر -2

 passwordة    إدخػػاؿ رقػػل اوػػركر كذلػػأ بػػخبصا مػػن ألقونػػ  intouch التشػػغيل كا نتظػػار لعػػتح برنػػامج
 كذلأ بصدخاؿ ا ل اوستذخبـ   إدخاؿ رقل اوركر كنا للع : 
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User name: --------------Enter 
Password: - -------------Enter 

  commands نل تسذْب مبخبصع للنكب  كاخلط بخبصا من ألقونة اذكامر   الشاشة الرصيسية  -3
Commands\ line \ preheat 

Commands \ press\ preheat 

بحػػخب انت ػػاء مرحلػػة التسػػذْب اوبػػخبصع لػػتل ملػػ  اخلػػالط القبلػػع للنكػػب  بػػخبصا مػػن ألقونػػة اذكامػػر  -4
command 

Commands \ press \ stop 
Commands \ press \ filling 

 بالطرلقة التالية  flourنقـو بصدخاؿ الوزف النو ع كالر وبة النسبية للخبقيق بخبصا من ألقونة  -5

 
Humidity: -14% Enter 

Specific weight:- 0.580 kg/ m
3    

Enter
 

كلنعػػرض أننػػا  RECIPESنقػػـو بتإلنيػػل الرلسػػالن اخلػػاص بال ػػنف اوطلػػوب بػػخبصا مػػن ألقونػػة  -6
 . 7mmنرلخب ىنيل برنامج اورمرلة 

RECIPES \MANAGEMENT \ SELECT\ PREPENNE 7mm FLOUR \DUMP 
كخػالط العػاكيـو نقػـو ببػخبء  نػل تعرلػ  للنكػب  بػخبصا مػن بحخب امتالء اخلالط القبلع كاوحجػن -7 

  commandألقونة 
Commands \ press \ stop 

Commands \ press \ drainage 

بحػػخب التعكػػخب مػػن جػػودة حبػػل الحجػػْب نقػػـو بصلقػػاؼ اوكػػب     نقػػـو بَبكيػػن العورمػػة اوطلوبػػة  -8
  commandكنحيخب اخلطوتْب  الرابحة كاخلامسة بخبصا من ألقونة 

بحخب التعكخب مػن أف ضػغط الربشنػة لقػَبب مػن الاػغط اوسػت خبؼ نقػـو بصلقػاؼ اوكػب  بػخبصا مػن -9
 . commandألقونة 

Commands \ press \ stop 
Commands \ line \ production 

Commands \ press \ production 

اخلػط كاوكػب    نخب توقف اخلط كاوكب  لسػبن أك أخػر  نقػـو بصزالػة اخلػط   إ ػادة تشػغيل -19
بالطرلقػػة اوخبرجػػة   النقطػػة السػػابقة أمػػا إذا كػػاف انػػاؾ مشػػكلة   اوكػػب  متنػػ  تشػػغيلا شنكػػن تشػػغيل 

 اخلط فقط  .
 نػػخب حػػخبكث توقعػػات تػػندل إذ إحػػخباث فوا ػػػل فار ػػة   اوكركنػػة اوتخبفقػػة ىف اخلػػط رنػػػن  -12

ارص الحالمة مػن اوػربد كذلػأ  تحليل مكاف التوقف بحالمة تاارة حيث ل خبر إنرار  ويت  نخب خركج
فتظ ػػر  المػػة بػػاللوف اذخاػػر  نػػخب مػػخبخل الشػػيكر كشنكػػن ىرلػػأ اػػرص الحالمػػة  sampleمػػن ألقونػػة 
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كشنكن تعكيخب ارص الحالمة  sampleاخلاراء إذ الينْب أك السار بع  ل محخبة لرلأ    نخبكؽ حوار 
ك ادة توض  ارص الحالمة  نخب يخر   deleteكشنكن إلغاء ارص الحالمة باختيار   confirmationباختيار

خط اوكركنة فاص الكب   ظة حخبكث الحطل فحنخب خركج ارص الحالمة  نخب إ ادة التشغيل من اوػربد 
زنخبث إنرار  وتي كضوصي لتنيا مراقىب اخلطوط من احتناؿ خركج مكركنة رابش حيث لػتل توجي  ػا 

 اذ  ومحة لتل   ي  ا للرابش .
  غيل الخطوط الطويلة  من خالل حاسبات المراقبة والتشغيلخطوات تش 13-4-4

 ( ST  BRAIBANTIك تتناكؿ    ارص العقرة شاشات تشغيل خط  ولل من إنتاج شركة) 

 ػػن  ػػا ة كلػػتل الػػتإلكل   تشػغيل اخلػػط   مػػن خػػالؿ  ػػبحة شاشػػات تشػػغيل  0.75 اقتػا اإلنتاجيػػة 
 -كال كنا للع :

 كنا او ا اؿ ىف اخلط الق ّبمتاما   الشاشة اذـ اذ ا ية -1
 شاشة اوكب  كالناشر .-2
 . م ل اخلط الق ّب شاشة اجملعف ا بتخباصع-3
 . م ل اخلط الق ّب شاشة اجملعف-4
  شاشة اوربد كاور ن-4
 شاشة  وام  التذ لن.-5
 شاشة اونشار ككسارات كيحاف اوكركنة اخلارجة من اونشار .-6

ف ناؾ شرلطع تشغيل  لوم   أشر ة التشغيل الحلولة كالسعلية ك ي  ارص الشاشات تشَبؾ  
 كشرلطع تشغيل  علع   سنتلعوا  ن م يلي نا   اخلط الق ّب .

 -:تشغيل الفينا للع خطوات  ك
 تشغيل  الاا ط ككحخبة اوحاجلة كالغاللة ك الشيلر كقسل الخبقيق ككحخبة العاكيـو . -1
  تشغيل كومبيوتر التشغيل    start auxiliaryغط  لي زر تشغيل الوحخبات اوسا خبة باخلط بالا-2

كذلأ  password   إدخاؿ رقل اوركر كذلأ بخبصا من ألقونة   intouch كا نتظار لعتح برنامج
 بصدخاؿ ا ل اوستذخبـ   إدخاؿ رقل اوركر كنا للع : 

User name: --------------Enter 
Password :- -------------Enter 
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  تشغيل كومبيوتر    start auxiliaryشغيل الوحخبات اوسا خبة لل وام  بالاغط  لي زر ت-3
 password   إدخاؿ رقل اوركر كذلأ بخبصا من ألقونة   intouch ال وام  كا نتظار لعتح برنامج

 كذلأ بصدخاؿ ا ل اوستذخبـ   إدخاؿ رقل اوركر كنا للع : 
User name: --------------Enter 
Password: - -------------Enter 

  commands نل تسذْب مبخبصع للنكب  كاخلط بخبصا من ألقونة اذكامر   الشاشة  الرصيسية  -4
Commands\ line \ preheat 

Commands \ press\ preheat 

  بالطرلقة التالية flourنقـو بصدخاؿ الوزف النو ع كالر وبة النسبية للخبقيق بخبصا من ألقونة  -5

 
Humidity: -14% Enter 

Specific weight:- 0.580 kg/ m
3    

Enter
 

نقـو بتإلخبلخب ترتين ىنيل مستولات اوذازف الليلية ككرلأ ترتين تعرل  مستولات اوذازف الليلة -6
"  ALL كلتل ذلأ من شاشة اوذازف الليلية   كومبيوتر اخلط إذا كاف نو ية التشغيل  لي كض " كل

"   ارص ا الة   شنكن القياـ برلأ إ  من خالؿ كومبيوتر LINEع  لي كض  " اخلط  أما إذا كان
" .  كاجلخبلر SILO تشغيل ال وام  كالٍب  ادة لكوف كض  التشغيل  ا   ادة   لي كض  " ال وام  

 -بالركر أف نو ية التشغيل لكال من كومبيوتر اخلط ككومبيوتر ال وام   ا نالنة اختيارات كال :
 Lineخط - Silo وام  -  Allكل 

  commandلتل مل  اخلالط القبلع للنكب  بخبصا من ألقونة اذكامر  -7

Commands \ press \ stop 
Commands \ press \ filling 

كلنعرض أننا نرلخب  RECIPESنقـو بتإلنيل الرلسالن اخلاص بال نف اوطلوب بخبصا من ألقونة  -8
 mm 1.6ىنيل برنامج ا باكٌب 

RECIPES \MANAGEMENT \ SELECT\ SPAGHETTI 1.6 mm FLOUR \DUMP 
بحخب امتالء اخلالط القبلع كاوحجن كخالط العاكيـو نقـو ببخبء  نل تعرل  للنكب  بخبصا من -9 

  commandألقونة 
Commands \ press \ stop 

Commands \ press \ drainage 

من الحعن كأف راصإلتا جيخبة  نقـو بصلقاؼ اوكب   بحخب التعكخب من جودة حبل الحجْب كخلوص  -19
  command  نقـو بَبكين العورمة اوطلوبة كنحيخب اخلطوتْب  الرابحة كاخلامسة بخبصا من ألقونة 

بحخب التعكخب من أف ضغط الربشنة لقَبب من الاغط اوست خبؼ نقـو بصلقاؼ اوكب  بخبصا من -11
 commandألقونة 
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Commands \ press \ stop 
Commands \ press \ production 

 نخب توقف اخلط كاوكب  لسبن أك أخر  نقـو بصزالة اخلط   إ ادة تشغيل اخلط كاوكب   -12
بالطرلقة اوخبرجة   النقطة السابقة  أك تشغيل اخلط مبعردص إذا كاف اناؾ مشكلة   اوكب  متن  

 -تشغيلا كذلأ كنا للع :
COMMAND\ LINE \ DISCHARGE 

اجلخبلر بالركر أنا   اخلطوط الطوللة لحنل كال من اوكب  كاخلط بطرلقػة ت امنيػة تتابحيػة حػٌب شنكػن ك 
تن لل اوكركنة  لي الشنا ات الخباخلة إذ الناشر كدخوؿ مشا ة  تل ة للذط كػل ربػ  دقيقػة  كمػن   

ْب    تتوقػف مشا ػات تتإلرؾ مشا ات اخلط لألماـ  إزاحة  غّبة تساكل اوسافة بػْب مشػا تْب متتػاليت
 اخلط  ْب امتالء مشا ة جخبلخبة باوكركنة  نخب الناشر كتخبخل اخلط كاكرا.

 نخب حخبكث توقعات تندل إذ إحخباث فوا ل فار ة   اوكركنة اوتخبفقػة   اخلػط رنػن تحلػيل  -12
  ينػػػة  فتظ ػػػر  المػػػة بػػػاللوف اذخاػػػر  نػػػخب sampleكذلػػػأ مػػػن ألقونػػػة  مكػػػاف التوقػػػف بحالمػػػة تػػػاارة

كشنكػػػػن ىرلػػػأ اػػػػرص الحالمػػػػة اخلاػػػراء إذ الينػػػػْب أك اليسػػػػار بع ػػػ ل محػػػػخبة لػػػػرلأ    الناشػػػػرمػػػخبخل 
كشنكػن إلغػاء اػرص الحالمػة   confirmationكشنكػن تعكيػخب اػرص الحالمػة باختيػار sample ػنخبكؽ حػوار 

حيث رنن كض  ارص الحالمة   نػخب يخػر خػط اوكركنػة ج ػة اوكػب   ظػة حػخبكث   deleteباختيار 
لتنبيا مراقىب اخلط من متابحة اونتج  حيث ل خبر إنرار  ويت  نخب خركج ارص الحالمة من اوربد حطل ال

 اخلارج  حتناؿ خركج مكركنة رابش لتوجي ا اذ مستول سن ر للرابش .
  HISTORICAL TRENDاستعراض المنحنيات التاريخية للمنظمات 13-4-5

PID TUNE   كاختيار ،HISTORICAL TREND  يظ ر منإلُب شن ل الحالقة ال منية بْب خرج ف
 لي خرج اونظل   أم كقع كمن   تخبارؾ مشاكل اإلنتاج   اإل العاونظل كال من كمن   شنكن 

كن ا تحراض اونإلنيات التارسنية للننظنات اووجودة   اخلط أك اوكب  بالوقوؼ  لي ألقونة شنك 
،   HISTORICAL TREND  -ر فيظ ر اختيارلن كذنا :اونظل بالععرة   نقر الععرة بال ر اذلس

للقينة اورجحية  1لحرض شاشة اونإلُب ال مِب لخبرجة حرارة اجملعف ا بتخباصع فاونإلُب  8-13كالشكل 
 3للقينة العحلية لخبرجة حرارة اجملعف ا بتخباصع كاونإلُب  2لخبرجة حرارة اجملعف ا بتخباصع كاونإلُب 

وماتيكي لخبرجة ا رارة كلحرب  ادة بنسبة م ولة من أق ي خرج  را ال ناـ خلرج ال ناـ ا لكَبكني
للقينة اورجحية للناء اوااؼ كاناؾ إمكانية لحرض  ب  متغّبات محا ىف يف كاحخب بخب   4كاونإلُب 

من أربحة كنا او ا اؿ   الشكل الرم ب خبدص كارا معيخب وحرفة الحالقة الحنلية بْب اوتغّبات 
 اواء اوااؼ  لي درجة  نسبة ة فعع ا الة الٍب ب خبداا شنكن محرفة تعنّب زلادة أك نق اف اوذتلع
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 الحنلية للنجعف ا بتخباصع كاكرا .  ا رارة 

  PID TUNEتغٗري وتغريات املٍعىات  13-4-6

  PID trend لي ا كتغّباا من  اإل العالٍب شنكن  PIDلبْب أال متغّبات منظنات 5 -13اجلخبكؿ 
 5-13الجدول 

 المصطلح الوصف
 78C SET POINTالقينة اورجحية فلتكن ونظل درجة حرارة 

القينة العحلية كاي متغّبة بْب  ظة كأخرل كلتكن ىف  ظة ما ونظل 
 77.7Cدرجة حرارة 

PROCESS 

VALUE 

 OUTPUT %31خرج اونظل ا اذ منسوب للذرج اذق ي كليكن
  PROPORTIONAL 1.0ال ابع التنا يب كليكن 

  INTEGRAL 150ال ابع التعاضلع كليكن 
 DERIVATIVE ال ابع التعاضلع ك ادة لوض   عرا

اونطقة اويتة كالٌب خال ا   زنخبث فاكب للننظل م  التغيّب ا ادث 
 %0.1كلتكن 

DEAD BAND 

 PID STATUS حالة اونظل أتوماتيكع / لخبكل

8-13الشكل   

4 

2 

3 1 
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 /TEMP رجة ا رارة) فحالة أك  ّب فحالة (خا ية ا رتباط بْب الر وبة كد

HUMIDITY LINK 
 FAST PID خا ية التشغيل السرل  للننظل )فحالة أك  ّب فحالة (

 2C POS DEVIATIONأق ي احنراؼ موجن للقينة العحالة كليكن 
 3C NEG DEVIATIONأق ي احنراؼ  الن للقينة العحالة كليكن 

 100C  HIGH ALARMث بحخباا إنرار  ويت كليكن أق ي قينة للنتغّب ا كـو زنخب
 0C LOW ALARMأدىن قينة للنتغّب ا كـو زنخبث بحخباا إنرار  ويت  كليكن 

 MAX OUTPUT من القينة الحظني خلرج اونظل   %70أق ي خرج كليكن 
 MIN OUTPUT من القينة الحظني خلرج اونظل   %0.0أدىن خرج كليكن 

لادة ال ابع التنا يب ل لػخب مػن  ػر ة اوػنظل  إذ قػيل تقػَبب مػن القينػة اورجحيػة كاجلخبلر بالركر أف ز 
بحخب أم تغيّب كلكن مػ  زلػادة اخلطػع الن ػاصع ) العػرؽ بػْب القينػة الحنليػة كاورجحيػة خلػرج اوػنظل ( بحػخب  

 كل تغّب   ناش   نخب دخوؿ كخركج اوكركنة ..اخل .
مػن الػ من الػالـز للو ػوؿ إذ خػرج اوػنظل ال ابػع كاوسػتقر   حْب أف زلادة ال ابػع التكػاملع ل لػخب 

 كلكن صطع لقَبب م  ال عر بحخب كل تغّب   ناش   نخب دخوؿ كخركج اوكركنة ..اخل .
أمػػا زلػػادة ال ابػػع زنػػخب مػػن حػػخبكث ذبػػربات   خػػرج اوػػنظل بػػْب ال لػػادة كالنق ػػاف بحػػخب كػػل تغػػّب   

 ناش   نخب دخوؿ كخركج اوكركنة ..اخل .
خبر اإلشػػارة إذ أنػػا   شنكػػن تشػػغيل اوػػنظل كنػػنظل تعاضػػلع فقػػط كلكػػن شنكػػن تشػػغيلا كنػػنظل كفػػ

تنا يب تعاضلع أك تنا يب تكاملع تعاضلع أك منظل تنا يب فقط أك منظل تنا ػيب تكػاملع  لنػا بػعف 
 اختيار قينة لل ابع أكرب من ال عر تحُب اختيار ارص اخلا ية للننظل كالحك  بالحك  .

 خسوات وتٍٕعٛ 13-4-8

 للخط Forceأوال التشغيل الجبري 
أحيانا للـ  اذمر تشغيل خط اوكركنة كاو فارغ لتإلرلأ ح اصر نقل اوكركنة كذلأ ذ راض 

  اختيار مل  اوستولات اوذتلعة بتبخبؿ حالة   FORCEالتنظيف كشنكن ذلأ بخبصا من ألقونة 
كذلأ بالاغط  لي زر الععرة اذلسر كاو   FULLلتكوف ملي ة باونتج   EMPTYاوستولات العار ة 

 .للنستول اوطلوب  EMPTYفارغ  
 Production Reportثانيا استعراض تقرير اإلنتاج 
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  GENERALكاناؾ اختيارلن إما  اـ  REPORTشنكن  رض تقرلر  ن اإلنتاج بخبصا من ألقونة 
كلحرض جخبكؿ     SHAPESننتجاتحيث لحرض بيانات الرلسالن ا اذ ك إما لألنواع اوذتلعة لل

م  إمكانية اخلركج من ارص ال عإلة كمسح ارص ال عإلة ك با ة ارص  6-13كاوبْب باجلخبكؿ 
ال عإلة كنسخ ارص ال عإلة كشنكن اختيار تقرلر اإلنتاج خالؿ فَبة محينة أك تقرلر اإلنتاج ل نف 

 محْب   فَبة محينة كاكرا .
 6-13الجدول 

محخبؿ  ق%الخبقي اواء% اإلضافات %
 اإلنتاج

تارلخ 
 التوقف

 مسلسل الرلسالن تارلخ البخبء

        
        
 مسح  با ة خركج  

 
 نسخ

 
  

 Maintenanceعرض برنامج الصيانة  ثالثا
تػػػ كد اذنظنػػػة  ا خبل ػػػة بػػػربامج  ػػػيانة للنقػػػاط اوذتلعػػػة بػػػاخلطوط تبحػػػا لػػػ من تشػػػغيل ا حيػػػث شنكػػػن 

نػػة إجراص ػػا مػػ  كنيػػات كموا ػػعات ال لػػوت كالشػػإلـو اوسػػتذخبمة  إدخػػاؿ نقػػاط ال ػػيانة اوذتلعػػة كأزم
كمبجرد انقااء ال من ا خبد لنقطة ال يانة زنخبث تنبيا  ويت م  ت ور ر الة بنقطة ال يانة الٍب حػل 
 لي ػػػا مو ػػػخب إجراص ػػػا كشنكػػػن للنشػػػغل التبليػػػ   ػػػن اػػػرص النقطػػػة ك نػػػل ىرلػػػر  ػػػا كمػػػن   لحػػػود الػػػ من 

كاجلػػخبكؿ   maintenanceل كشنكػػن الػػخبخوؿ لػػربامج ال ػػيانة بػػخبصا مػػن ألقونػػة اونقاػػع لل ػػعر مػػرة أخػػر 
 لحرض دنوذج لربامج ال يانة . 13-7
 

 7-13الجدول 
ال من  مكاهنا ىرلر

 اونقاع
زمن 
 لل يانة

نقطة  الو ف
 ال يانة

 مسلسل

RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
RESET       
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RESET       
RESET       

 املشانن املرتتبٛ وَ اغتدساً زقٗل األقىاح الططٖٛ 13-5-1

  -أوال في الخطوط الطويلة يظهر المشاكل التالية :
 بق  بيااء   اوكركنة . -1
 التواء اوكركنة  لي الشنا ات . -2
 نة من  لي الشنا ات أنناء دخو ا إذ اجملعف ا بتخباصع كالن اصع. تتساقط اوكرك  -3
 مبجرد توقف اوكب  ذم  بن فاف خيوط اوكركنة اوتخبلية من اووزع تتساقط فورا . -4

 -ثانيا فى الخطوط القصيرة يظهر المشاكل التالية  :
 بق  بيااء   اوكركنة .-1
اخلارجع للنكركنة ىف اوراحل اوذتلعة للتجعيف  خبـ فان  الر وبة بْب السطح الخباخلع ك  -2

فن ال فخب أف اوكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع  البت ا أ لي من اوحتاد   حالة ا تذخباـ دقيق 
اذقناح ال لبة   حْب أنا  نخب إجراء اختبار ا تول الر و  باوحنل جنخب أف الر وبة النسبية 

 را قخب لسبن إلحخباث تشرخات باوكركنة فينا بحخب .كا%18بخب  من  %20للنكركنة 
كاجلخبلر بالركر أنا شنكن تقليل اخلساصر النافة  نخب ا تذخباـ دقيق اذقناح الطرلة  خب ما كذلأ م  

 -اخلطوط الق ّبة باتباع الطرؽ لتالية :
تقليل درجات حرارة التجعيف لألقساـ اوذتلعة للذط  لي اذقل  شرة درجات لكل قسل  (1
 خبـ قخبرة الحجْب   ارص ا الة لتإلنل درجات ا رارة الحالية .لح
 زلادة  فرؽ درجات ا رارة لتحول  النقر الشخبلخب ىف درجة حرارة حي  التجعيف . (2
 لعة / دقيقة 3-2زلادة  ر ة مركر اوكركنة   اذقساـ اوذتلعة  (3
 درجة م ولة   50-40كرف  درجة حرارة ماء الحجْب لت بح  (4
 كينة القط  م  ا تذخباـ  كاكْب قط  ب النة  كاكْب بخب  من  كينتْب أك زلادة  ر ة  (5

 بخب  من  كينة كاحخبة .
مل( أك 5 نا ة اذنواع ال غّبة فقط م ل لساف   عور أك تر ة أك خرزة ) مق و ة  (6

 مل( كاكرا .7مرمرلة ) مق و ة 
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م ان  اوكركنة  ذف زلادة    %14.5كاجلخبلر بالركر أنا لن ح با تذخباـ دقيق ر وبتا   ت لخب  ن 
ر وبة الخبقيق لسبن إلحخباث مشاكل   النقل من قسل الخبقيق إذ اوكاب  حيث زنخبث  خبد  

وناخل قسل الخبقيق كمن    تقل كنية الخبقيق اوستقبلة   اوكاب  اذمر الرم لل ما تقليل من  ر ة 
ر وبة النسبية ك ر اف مراكح اجملععات برشنة اوكب  ك ر ة  كينة القط  م  تغيّب درجات حرارة كال

 كارا بالطب   نلية  ّب   لة لرا رنن فنن م ل ارص اوشكلة .
 وشانن أخطٝ ٌاجتٛ عَ عٕٗب بالسقٗل ٔالػٗىٕلٍٗا 13-5-2

  -فينا ذ بياف بعال  يوب اوكركنة النافة  ن  يوب بالخبقيق كالسينولينا:
مناخل اوطإلن لندل إذ ت ور دنش أشػبا بػالبق   كجود  ن   الخبقيق نتيجة إذ كجود قط    -1

 البيااء النافة  ن نقر التعرل    اوكب  .
كجود ردة نا نة   الخبقيق نتيجػة لوجػود قطػ    منػاخ اوطإلػن لػندل إذ ت ػور بقػ  بنيػة اللػوف  -2

 متيل إذ اللوف الرمادم .
    باشػػّبلة ىف اوكركنػػة اخنعػػاض اجليلػػوتْب أك ا ػػتذخباـ دقيػػق لقنػػح  ػػرل لػػندل إذ ت ػػور مقػػا -3

 كبق  بيااء كتشققات نتيجة لت لن اوكركنة السرل  كبقاء الر وبة ىف لن اوكركنة .
  خبـ فان  ىبن الخبقيق لندل إذ ت ور ب ور من الحجْب الغّب مكتنل الحجن.  -4
ميكركف لندل إذ اخنعاض كنية اواء الالزمة لحجن الخبقيق م   100زلادة نحومة الخبقيق  ن  -5

 تكسر اجليلوتْب كتظ ر نع  اوشاكل اووجودة   الخبقيق او نوع من أقناح  رلة .
لن ػػػح بحػػػخبـ ا ػػػتذخباـ الػػػخبقيق النػػػاتج  ػػػن  إلػػػن القنػػػح اذككػػػرا  كاذ ػػػَباذ كاذوػػػا     -6

  نا ة اوكركنة .
لن ح با ػتذخباـ الػخبقيق النػاتج  ػن  إلػن القنػح اذمرلكػع كالرك ػع كالتشػيكع    ػنا ة  -7

 . اوكركنة
من اوحركؼ أف السينولينا ىتول  لي نقاط  وداء ف را من تكولن السينولينا كلكن رنن  -8

 ػػل كذلػػأ بوضػػ  السػػينولينا  10×10إجػػراء اختبػػار  ػػخبد النقػػاط السػػوداء كالبياػػاء اووجػػودة   مربػػ  
 ل م  مسح الخبقيق بقطحة زجاج ك خب النقػاط السػوداء 10×10داخل إ ار من اخلشن  ولا ك رضا 

نقطػػة كإ  فػػاف اوكركنػػة النافػػة مػػن ا ػػتذخباـ اػػرص السػػينولينا  ػػتكوف  لػػوءة  25ن أ  ت لػػخب  ػػن فيجػػ
 بالننش اذبي  كالنقاط السوداء .
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 التشطٖذ ٔالبكع البٗضاٞ  13-5-3

  أوال أسباب التشريخ :
انػػػاؾ احتنػػػالْب  للتشػػػرلخ إمػػػا تشػػػرلخ للنكركنػػػة اخلارجػػػة مػػػن اخلػػػط أك تشػػػرلخ بحػػػخب التذػػػ لن كاػػػرا 

 - يتاح   أ باب التشرلخ :
تشرلخ فورم خلطع    نليات التجعيف  لي اذخر نتيجة لوجود فوا ل ىف اجملعف ناتج  ن  (1

 توقف متكرر .
تشرلخ فورم  رتعاع درجة حرارة الحجْب أنناء الب ق نتيجة  رتعاع درجة حرارة ماء الحجْب أ لي  (2

 ير الربشنة أك رأس الربشنة  .درجة م ولة أك نتيجة  رتعاع درجة حرارة قن 40من 
تشرلخ بحخب التذ لن  خنعاض كبّب   درجة ا رارة اخلارجية  ن درجة حرارة اوكركنة اخلارجة من  (3

اوػربد ككػرلأ اخنعػاض كبػّب   الر وبػة اخلارجيػة لػرا لن ػح با ػتذخباـ نظػاـ تسػذْب   حيػ  ال ػػوام  
 ة  واؿ الحاـ  .درج 30للنإلافظة  لي درجة حرارة ال وام    تقل  ن 

تشرلخ بحخب التذ لن  خنعاض جودة اجليلوتْب للخبقيق اوستذخبـ ) جيلوتْب ضحيف  لنا بعف نو يػة 
اجليلوتْب من  اذمور ا امة باإلضافة إذ قينة اجليلوتْب ف ناؾ دقيق ذات جيلوتْب  ػاذ القينػة كلكػن 

جيلػوتْب الػخبقيق اوسػتذخبـ فػصذا   منذع  اجلودة  كاجلػخبلر بالػركر أف  اخلطػوط الطوللػة تكشػف جػودة
كاف اإلنتاج جيخب دؿ  لي أف اجليلوتْب جيخب كالحك   إليح ك ادة فصنا   حالة اجليلوتْب الاحيف 

 تتساقط خيوط اوكركنة النازلة من فورمة تشكيل اخلط الطولل مبجرد توقف اخلط . 

مخبة   لنا كارا لندل   تشرلخ بحخب التذ لن  خنعاض رقل السقوط للخبقيق اوستذخبـ نتيجة لطوؿ (4
 إذ تكسّب  شبكة اجليلوتْب .

 تشرلخ بحخب التذ لن  رتعاع متول الر وبة للنكركنة الق ّبة اخلارجة من اوربد   اخلط الق ّب. (5
 تشرلخ فورم  لحخبـ  نل ماذة الَبذلر أك منظومة صار اواء   مربد  اخلطوط الطوللة . (6

 -ثانيا أسباب البقع البيضاء :
ىخبلخب مكاف خركج البق  البيااء لتإلخبلخب  بب ا كفينا للع أماكن خركج اوكركنة الٍب هبا بق  رنن 

 بيااء كأ باهبا ا تنلة .
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 -خرج الشيكر با بق  بيااء  :
  خبـ فان  الحجْب   اوحجن ) خلط  ّب جيخب ( كلنتج ذلأ من اخنعاض درجة حرارة مػاء 

بيااء ذات ب ور نتيجة لوجود حبة دقيق كبّبة ا جل درجة م ولة كتكوف البق  ال 20الحجْب  ن 
   متتر اواء .

    إذا كاف التوزل    ّب منتظل للنقط البيااء  لي كل  طح اوكركنة فاف اوشكلة تكنن
 ل  62اخنعاض قينة العاكيـو   خالط العاكيـو فالقينة اوحتادة أف لكوف العاكيـو أ لي من 

لة   ماذات العاكيـو كعف زنخبث تربلخب  ّب كا  للناذات زصبق كذلأ نتيجة لوجود مشك
أك حخبكث فنخب للناء اوستذخبـ   تربلخب اواذات أك كجود نقن   خطوط العاكيـو أك 

 انسخباد فلَب العاكيـو بررات الخبقيق .
  إذا كاف اناؾ فنحات متعرقة للنقاط البيااء فالسبن نتيجة لحخبـ فان  الحجْب كذلأ

واء بالتساكم  لي  ي  حبيبات الحجْب كارا زنخبث  ادة  نخب إضافة نسبة كبّبة لحخبـ توزل  ا
من الرابش إذ الخبقيق اوستذخبـ    نا ة اوكركنة الق ّبة أك نتيجة لحخبـ فان  حبيبات 

 الخبقيق اوستذخبـ وشكلة   الطإلن  .
 لعورمة (خط أبي   وذ   اوكركنة الق ّبة  ) مشكلة   أحخب البلوؼ اخلا ة با 
 . )  مقط   باشّبم ) مشكلة   يلة القط 
  ا تذالص  ّب جيخب للخبقيق أك السينولينا كارا لندل إذ زلادة نسبة الردة اووجود   الخبقيق

كاي تػندل لظ ػور بقػ  بنيػة اللػوف ك نػخب كجػود إ ػابات حشػرلة   الػخبقيق تظ ػر بقػ   ػوداء   
 اوكركنة .

  -اء:خرج اجملعف ا بتخباصع با بق  بيا
  فعيف زاصخب نتيجة ل لادة قينةT  اجملعف أك زلادة  T . 
  . )اخنعاض نسبة اجليلوتْب كالربكتْب ) دقيق ضحيف 
  حػػخبكث توقعػػات متكػػررة أدت اذ كجػػود مسػػافات كبػػّبة بػػخبكف منػػتج  ػػا لحػػرض اونػػتج  ػػرارة

  الية . 
 -خرج اجملعف با بق  بيااء :

  فعيف زاصخب نتيجة ل لادة قينةT   اجملعف أك زلادة T . 
  . )اخنعاض نسبة اجليلوتْب كالربكتْب ) دقيق ضحيف 
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  حػػخبكث توقعػػات متكػػررة أدت اذ كجػػود مسػػافات كبػػّبة بػػخبكف منػػتج  ػػا لحػػرض اونػػتج  ػػرارة
  الية . 

 -خرج اوربد با تشرخات ما ة مبنطقة بيااء :
 ربد  .اخنعاض شخبلخب  أك ارتعاع شخبلخب   درجة حرارة  ماء تربلخب او 
 . خبـ  نل ماذة الَبذلر أك منظومة صار اواء   خطوط  اوكركنة الطوللة  

 ططم التغمب وع وشانن  املهطٌٔٛ الكصريٚ  13-5-4

من اخلربة الحنلية تبْب أف التحخبلالت الالزمة للتغلن  لي مشاكل    أنواع  اوكركنة الق ّبة  تكنن 
رارة ) الر وبػػة النسػػبية ( للنجععػػات ا بتخباصيػػة كاجملععػػات   قػػيل درجػػات ا ػػرارة  أك فػػرؽ درجػػات ا ػػ

كأحيانا للـ   تغيّب  ر ة  ا  اصر  كذلأ   قليل من ا ا ت ك تناكؿ  بح  اذم لة   ارص العقرة 
   -لتوضح ذلأ:

فنا فوؽ ، لتل زلادة  %19  حالة ارتعاع ر وبة اوكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع بخبصا من -1
رارة اجملعف ا بتخباصع مبقخبار درجتْب م  زلادة فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة مبقخبار درجة كاحخبة ح

 8-13كىف اجلخبكؿ بار ،  2م  تقليل  ر ة ح اصر اجملعف ا بتخباصع مبقخبار نالنة م  رف  الاغط 
 ضغوط التشغيل للعوـر اوذتلعة   ال يف كالشتاء .

 8-13الجدول 
 شتاء صيف نوع المكرونة
 115 105 قلل كشحرلة

 95-90 90-85 مق و ات ك و تا

 90-85 80 تر ة -لساف 
فنػػا فػػوؽ ، لػػتل زلػػادة ا ػػرارة  %14  حالػػة ارتعػػاع ر وبػػة اوكركنػػة اخلارجػػة مػػن اجملعػػف بػػخبصا مػػن -2

ليل  ر ة اجملعف مبقخبار درجتْب م  زلادة فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة مبقخبار درجة كاحخبة م  تق
 ح اصر اجملعف مبقخبار نالنة .

  حالة كجود بق  بيااء باوكركنة نافة  ن ا تذخباـ الخبقيق ذات اجليلوتْب الاحيف م ل الخبقيق -3
الرك ع كاذوا   لتل تقليل درجات ا رارة داخل اجملععات مبقخبار مخسة درجات   كال اجملععْب )من 

 درجة   اجملعف ( . 73درجة إذ  78تخباصع ، من درجة   اجملعف ا ب 80درجة إذ  85



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

473 
 

فنا أقل ، لتل خع   %17  حالة اخنعاض ر وبة اوكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع إذ -4
درجة ا رارة اجملعف ا بتخباصع مبقخبار درجتْب م  تقليل فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة مبقخبار 

 اّبت  .  51للنجعف ا بتخباصع  عخب أق ي ن ف درجة كاحخبة م  زلادة ا  اصر 
فنا أقل ، لتل خع  درجة ا رارة  %11  حالة اخنعاض ر وبة اوكركنة اخلارجة من اجملعف إذ -5

اجملعف مبقخبار درجتْب م  تقليل فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة مبقخبار ن ف درجة كاحخبة م  
  اّبت  . 51زلادة ا  اصر للنجعف عخب أق ي 

كاجلخبلر بالركر أنا  شنكن التإلكل   محػخبؿ التجعيػف بتقليلػا إذا كػاف التجعيػف زاصػخب كلنػتج  نػا بقػ  
بيااء كذلأ ب لادة  ر ة ا  اصر ككرلأ شنكن زلادة محخبؿ التجعيف إذا كانع ر وبة اوكركنة  الية  

اصر السػػػعلية   كذلػػػأ بتقليػػػل  ػػػر ة ا  ػػػاصر كلكػػػن مػػػ  ا ػػػرر مػػػن ارتعػػػاع مسػػػتول اوكركنػػػة   ا  ػػػ
 اجملعف ا بتخباصع كاجملعف . 

 ططم التغمب وع وشانن  املهطٌٔٛ الطٕٖمٛ  13-5-5

من اخلربة الحنلية تبْب أف التحخبلالت الالزمة للتغلن  لي مشاكل    أنواع  اوكركنة الق ّبة  تكنن 
ا بتخباصيػػة كاجملععػػات   قػػيل درجػػات ا ػػرارة  أك فػػرؽ درجػػات ا ػػرارة ) الر وبػػة النسػػبية ( للنجععػػات 

كأحيانا للـ   تغيّب  ر ة  ا  اصر  كذلأ   قليل من ا ا ت ك تناكؿ  بح  اذم لة   ارص العقرة 
   -لتوضح ذلأ:

فنا فوؽ  كلندل ذلأ  %20  حالة ارتعاع ر وبة اوكركنة اخلارجة من اجملعف ا بتخباصع بخبصا من -1
 -: 9-13باجلخبكؿ فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة كنا إذ انبحاج خيوط اوكركنة ، لتل زلادة

 9-13الجدول 
التغييرات إلى تجرى بعد 

مرور ساعة من التغيير األول 
 مع عدم الوصول للمطلوب

التغيرات التي تتم 
مع االنتظار لمدة 

 ساعة

لحظة ارتفاع رطوبة 
المكرونة الخارجة من 

 المجفف االبتدائي

فرق درجات 
 الحرارة

5.2 5.1 5.1 1 
2.5 2.3 2.3 2 
2.8 2.7 2.4 3 

فنػا فػوؽ ،  %15  حالة ارتعػاع ر وبػة اوكركنػة اخلارجػة مػن اوسػتول اذكؿ مػن اجملعػف بػخبصا مػن -2
 -: 19-13باجلخبكؿ لتل زلادة فرؽ درجات ا رارة اجلافة كالر بة  ككرلأ درجات ا رارة كنا
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 10-13الجدول 
 التغييرات إلى تجرى بعد

مرور ساعة مم التغيير األول 
 مع عدم الوصول للمطلوب

التغيرات التي تتم 
مع االنتظار لمدة 

 ساعة

لحظة ارتفاع رطوبة 
المكرونة الخارجة من 

 المجفف االبتدائي

فرق درجات 
 الحرارة

7.2 7.1 6.9 1 
70 69.5 69 T1 

فنػػػا فػػػوؽ ، لػػػتل زلػػػادة فػػػرؽ  %13.5  حالػػػة ارتعػػػاع ر وبػػػة اوكركنػػػة اخلارجػػػة مػػػن اوػػػربد بػػػخبصا مػػػن -2
 -: 11-13باجلخبكؿ درجات ا رارة اجلافة كالر بة  ككرلأ درجات ا رارة كنا 

 11-13الجدول 
التغييرات إلى تجرى بعد 

مرور ساعة مم التغيير األول 
 مع عدم الوصول للمطلوب

التغيرات التي تتم 
مع االنتظار لمدة 

 ساعة

لحظة ارتفاع رطوبة 
جة من المكرونة الخار 

 المجفف االبتدائي

فرق درجات 
 الحرارة

7.4 7.2 7 2 
73 72 70 T2 
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 1ملحق 

 أحدث التقهيات يف مكابص املكرونة



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

476 
 



 
 

Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

 

 

477 
 

 أحدث التقنيات في مكابس المكرونة
 polymatic pressesالمكابس البوليماتيكية 

 ا   نا ة اوكركنة فعمكن  مكاب  البوليناتيأ اي ابتكار أدخلتا شركة بوالر السولسرلة  
با تذخباـ ارص اوكاب  ىسْب جودة  كموا عات الحجْب كمن   ألاا جودة اونتج الن اصع كلكن 

 نخب التحامل م  ارص اوكاب  رنن اذخر   ا  تبار  خبـ تحخبل حجل حبيبات السينولينا ك الخبقيق 
 ميكركف  350اوستذخبـ  ن 

تْب متخباخلتْب محا موضو تْب   ك اء برميلع مثا  الشكل كلتكوف محجن ارص اوكاب  من برشن
كمن   شنكن أف زنخبث خلط كامل للخبقيق م  اواء أك أم إضافات   اصلة أخرل  ىف مخبة  ت لخب  ن 

 نانية كحن ل برلأ  لي  جْب  اذ اجلودة من م يلا من اوكاب  التقليخبلة  . 20
أك  كارا لسا خب  لي توفّب تركؼ التنظيف اوستنر  كتتني  ارص اوكاب  بعف الخباخل أك  سنرج

ك نلية اخللط البولوماتيكي تسا خب  لي ا افظة  لي  بغات الحجْب ككرا زنخبث ىسن للشبكة 
 الركتينية للننتج الن اصع ك شنكن با تذخباـ ارص اوكاب  إنتاج مكركنة اذرز كالررة .

مكاب  تحنل مببخبأ التشغيل البوليناتيكي ت ل  كاجلخبلر بالركر أف شركة بوالر السولسرلة توفر
كيلوجراـ   السا ة للذطوط 1750 ن ىف السا ة للذطوط الق ّبة كت ل اذ 2 اقت ا اإلنتاجية اذ 
كيلوجراـ ىف السا ة   750كيلوجراـ ىف السا ة للذطوط اخلا ة .كت ل اذ 850الطوللة كت ل اذ 

  السا ة للنكركنة او نو ة من اذرز كت ل اذ كيلوجراـ 1000للنكركنة ا ركؼ كت ل اذ 
 كيلوجراـ  ىف السا ة للنكركنة او نو ة من الررة .1000

 لبْب قطاع توضيإلع   اوكب  .1كالشكل 
 -حيث أن :

 1 مرؾ إدارة محجن مكب  البوليناتيأ

 2 مخبخل السينولينا أك الخبقيق اذ اوحجن من الخبكزر
 3 الخبكزر مخبخل اواء اذ اوحجن من

 4 مخبخل اإلضافات الساصلة اذ اوحجن من الخبكزر
 5 الكبسولة 

 6 برشنة
 7 تربلخب رأس الربشنة
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 8 فالجنة الربشنة
 9 فورمة التشكيل 

 10 مرؾ الربشنة
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 -مميزات المكابس البوليماتيكية :

  المة اونتج الن اصع من التلونات اويكركبيوجلية . -1
التنظيف ىف اووق  بخبكف ا اجة لعأ الربشنة كاوحجن ..اخل  ا لوفر   التكلعة النافة إمكانية  -2

  ن التوقعات .

   ولة تغيّب  ي  متغّبات اوكب  بسر ة كبخبقة  الية . -3

 CIPتنظيف البريمة والمعجن البولى ماتك فى الموقع 
تاج لوقع م  إلقاؼ اخلط كلكن ىف من اوحركؼ اف التنظيف ىف اووق    لل ما فأ الربارمي كارا زن

 أنظنة البوليناتيأ شنكن تقلير ارا الوقع اذ أقل درجة  كنة .

 -خطوات التنظيف ىف اووق  :
نظرا للت نيل او اذ لربميل كال من اوحجن كالربشنة فاف الحجْب التبقي  لي ارص الرباميل  -1

 . 2كنا بالشكل    ا لس ل  نلية تنظيعا لخبكلا كبسر ة نلكوف أقل ما شنك
 . 3تشطيف الربشنة كاوحجن  باواء كنا بالشكل  -2

 -حيث أن : 
 1 خ اف  ودا للغسيل ىف اووق 

8 
5 

4 
3 

2 
1 

9 

6 
7 

10 

1الشكل   
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 2 خ اف ماء للتشطيف
 3 ماذة لسإلن اواء أك ال ودا 

 
 سيل اوحجن كالربشنة بال ودا كارا لقلل من  خبد 

 . 4اويكركبات اووجودة كنا بالشكل 
لربشنة باواء م  إ ادة تشطيف اوحجن كا -3

أخر  ينات من اواء اخلارج للتعكخب من 
خلوص من بقالا ال ودا اوستذخبمة ىف 
الغسيل ككرا للتعكخب من خلوة اوحجن 

 .5كالربشنة من البكَبلا  كنا بالشكل 

 
 
 

2الشكل   

1 2 

3 

3الشكل   
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4الشكل   

1 2 

3 

5الشكل   
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 لحرض  ورة وكب  خط ق ّب لحنل بنظاـ البوليناتيأ لشركة بوالر السولسرلة . 6كالشكل  

 لحرض  ورة وكب  خط  ولل لحنل بنظاـ البوليناتيأ لشركة بوالر السولسرلة   7ل  كالشك

 

6الشكل   

7الشكل   
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لحرض  ورة توضيإلة وحجنْب بوليناتيأ   8كالشكل 
 .من إنتاج شركة بوالر 1,2وكب  م دكج الربشنة 

8الشكل   

2 

1 
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